
COVID-19-ის 
საწინააღმდეგო 

ვაქცინაცია საქართველოში 
და ადგილობრივი 

ხელისუფლების როლი 
პანდემიის დამარცხებაში

20
21

პ
ო

ლ
ი

ტ
ი

კ
ი

ს
 დ

ო
კ
უ

მ
ე

ნ
ტ

ი



ავტორი: ნინო მირზიკაშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერისტეტის ასოცირებული 
პროფესორი
ტექსტის რედაქტორი: ელიზა ნაბახტეველი
დიზაინი: ნატა ყიფიანი, ნატალია ღლონტი

პუბლიკაცია მომზადდა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის 
ცენტრის პროექტის „რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩე
ველთა გაძლიერება დემოკრატიისთვის“ ფარგლებში.

პროექტი ხორციელდება USAIDის ფინანსური მხარდაჭერით და ეკონომიკური 
პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან (EPRC) თანამშრომლობით. იგი მიზნად ისახავს 
ამომრჩეველთა ცოდნის, უნარებისა და ორგანიზების შესაძლებლობების გა
ძლიერებას, რათა მიაღწიონ ქვეყანაში ისეთი პოლიტიკური თუ საარჩევნო 
პროგრამების განხორციელებას, რომლებიც უკეთ უპასუხებენ მათ რეალურ 
საჭიროებებს.

პროექტი საქართველოს ხუთ რეგიონში: თბილისში, კახეთში, შიდა ქართლში, 
იმერეთსა და აჭარაში ხორციელდება.

პუბლიკაციის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულუხვი 
დახმარების წყალობით, რომელიც აშშს საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს (USAID) მეშვეობით იქნა გაწეული. პუბლიკაციის შინაარსზე 
პასუხისმგებელია ტექსტის ავტორი და არ შეიძლება განხილულ იქნას როგორც 
აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (EECMD), 
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის (EPRC) და ამერიკის შეერთებული 
შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ოფიციალური პოზიცია ან 
თვალსაზრისი.
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COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 
საქართველოში და ადგილობრივი 
ხელისუფლების როლი პანდემიის დამარცხებაში პოლიტიკის დოკუმენეტტი

შესავალი
საქართველოსა და მთლიანად მსოფლიოსთვის COVID19ით გამოწვეული 

პანდემია ნამდვილ გამოცდად იქცა, რომელმაც განსაკუთრებული მასშტაბი 

შეიძინა და სრულიად შეცვალა ქვეყნების სოციალური, ეკონომიკური და პოლი

ტიკური ცხოვრება. COVID19 დიდი ხანია გასცდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ჩარჩოებს, ზოგადად ჯანდაცვის სისტემას და ამ ვირუსთან გამკლავება ყველა 

ქვეყნის მთავრობის ძირითადი პრიორიტეტი გახდა. 

2019 წლის 31 დეკემბრიდან ახალი კორონავირუსით (SARSCoV2) გამოწვეული 

დაავადება (COVID19) სწრაფად გავრცელდა მსოფლიოში მას შემდეგ, რაც 

ჩინეთში, ჰუბეის პროვინციის ქალაქ ვუჰანში ვირუსის პირველი შემთხვევები 

დაფიქსირდა. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ (ჯანმო) 2020 წლის 

30 იანვარს ვითარება საერთაშორისო საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

საგანგებო მდგომარეობად გამოაცხადა, ხოლო 11 მარტს პანდემიად შეაფასა.1 

საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა 2020 წლის 26 თებერ

ვალს დაფიქსირდა. მას შემდეგ, დღეის მდგომარეობით (3 ნოემბერი, 2021), 

კორონავირუსის 732 965 დადასტურებული შემთხვევაა აღრიცხული, ხოლო 

ბოლო 24 საათში − 6024 შემთხვევა. მათგან გამოჯანმრთელდა 673 640 

პაციენტი. გარდაცვლილია 10 185 მოქალაქე, მათ შორის ბოლო 24 საათის 

განმავლობაში − 49 ადამიანი.2 

ამ მონაცემებითაც ჩანს, როგორი რთული ვითარებაა ჩვენს ქვეყნაში. როგორც 

დაინფიცირების, ისე გარდაცვალების მაჩვენებლებით საქართველო უსწრებს 

მეზობელ ქვეყნებს.3 COVID19ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ეროვნული 

პროგრამა 2021 წლის 15 მარტიდან ამოქმედდა. დღეის მდგომარეობით, 

ორჯერადად აცრილია 942 397 მოქალაქე, ხოლო სულ ჩატარებულია 1 986 

729 აცრა.4 აღსანიშნავია, რომ COVID19ის საწინააღმდეგო ვაქცინა არის 

პანდემიასთან გამკლავების იარაღი და აცრის სარგებელი ბევრად აღემატება 

ყველანაირ რისკს. მოსახლეობის იმუნიზაციის სამიზნე მაჩვენებელი, 

რომელსაც ქვეყანამ 2021 წლის ბოლოს უნდა მიაღწიოს, რათა დაიცვას 

თავისი მოქალაქეები და ხელი შეუწყოს ეკონომიკური საქმიანობის აღდგენა

განვითარებას, საორიენტაციოდ 60%ით განისაზღვრა. ეს ნიშნავს, რომ 

მოზრდილი მოსახლეობის (>18 წლის ზემოთ ასაკი) 60% სრულად უნდა იყოს 

1 საქართველოს მთავრობა, „COVID19ის წინააღმდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ 
გატარებული ღონისძიებების ანგარიში“, 2020.

2 www.stopcov.ge 
3 https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1? 
4 https://vaccines.ncdc.ge/vaccinationprocess/ 
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ვაქცინირებული.5 სამიზნე ნიშნული 2021 წლის იანვარში დადგინდა. მას შემდეგ 

სიტუაცია შეიცვალა კორონავირუსის დელტა შტამის გავრცელების გამო და 

ამჟამად ბევრი ევროპული ქვეყანა მიზნად ისახავს მოსახლეობის 8090%ის 

აცრას კოლექტიური იმუნიტეტის მისაღწევად.

წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტის მიზანი არ არის პანდემიისა და 
იმუნიზაციის მართვის შეფასება საქართველოში, დადებითი და უარყოფითი 
გადაწყვეტილებების გაანალიზება, რამაც საბოლოო შედეგით იმოქმედა 
ვირუსის გავრცელებაზე და შესაბამისად, ლეტალობის მაჩვენებლზე. 
დოკუმენტის მიზანია COVID19ის საწინააღმდეგო ვაქცინისადმი ნდობის 
ამაღლება, მოსახლეობაში მიმღებლობის გაზრდა და მასზე მოთხოვნის შექმნის 
ხელშეწყობა, განსაკუთრებით − მუნიციპალიტეტების დონეზე. 

რატომ არის ვაქცინაცია 
აუცილებელი? 
ვაქცინაცია იყო და რჩება ვირუსული და ბაქტერიული ინფექციების წინააღმდეგ 
ბრძოლის ერთადერთ ეფექტიან საშუალებად. ვაქცინაცია კაცობრიობის 
ისტორიაში მედიცინისა და ზოგადად მეცნიერების ერთერთი უდიდესი მიღწევაა. 
მსოფლიოში პირველი ვაქცინაცია ედუარდ ჯენერის სახელს უკავშირდება. 
მან 1796 წელს 8 წლის ბიჭს ძროხის ყვავილით გამოწვეული დაზიანებული 
კერიდან მიღებული მასალა შეუყვანა, რითაც დაიწყო ყვავილის საწინააღმდეგო 
ვაქცინაცია. ყვავილი უმძიმესი დაავადება იყო, რომელსაც ყოველი მესამე 
ინფიცირებული ეწირებოდა და რომელიც სწორედ ვაქცინაციის შედეგად 
სრულად აღმოიფხვრა მთელ მსოფლიოში.6 შემდგომ წლებში შეიქმნა ცოფის 
საწინააღმდეგო ვაქცინა, მიღებულ იქნა დიფთერიის ანატოქსინი, რომლის 
მნიშვნელობა ყვავილის საწინააღმდეგო ვაქცინის აღმოჩენას უთანაბრდება. 
აღსანიშნავია, რომ 1974 წელს დასაბამი მიეცა იმუნიზაციის გაფართოებულ 
პროგრამას, ხოლო 1978 წლიდან იმუნიზაცია დეკლარირებულია როგორც 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამების აუცილებელი კომპონენტი.7 
ვაქცინაციის დამსახურებაა, რომ მსოფლიოში სრულად ლიკვიდირებულია 
ყვავილი, ხოლო პოლიომიელიტის აღმოფხვრის ინიციატივა დასკვნით ფაზაშია. 

5 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №67 „საქართველოში COVID19ის 
ვაქცინის დანერგვის ეროვნული გეგმა“, 21/01/2021. https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/5084798?publication=1 

6 „ვინ და რა ამოძრავებთ ანტივაქსერებს“, კაკი ზოიძის ბლოგი 2021. https://netgazeti.ge/
news/555451/ 

7 „ვაქცინების შექმნა და გამოყენება“, თამარ ცერცვაძე, თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი. 
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იმუნიზაცია შესულია ყველა დროის უდიდეს სამედიცინო მიღწევათა ათეულში 
(პენიცილინი, რენტგენის სხივები, დნმ, ინსულინი, ანესთეზია და სხვ.). 

ვაქცინაციის სარგებლის შესახებ ბევრი ისტორიული ფაქტი შეიძლება მოვი
ყვანოთ, რომლებითაც დასტურდება, რომ ვაქცინაცია იცავს მოსახლეო ბას 
მართვადი ინფექციებისა და მათგან გამოწვეული ჯანმრთელობის მდგო
მარეობის სერიოზული დარღვევებისაგან. დღეს მსოფლიოში აქტიურად 
მიმდინარეობს ვაქცინაცია შემდეგი დაავადებების წინააღმდეგ: დიფთერია, 
ტეტანუსი, ყივანახველა, ჰეპატიტი B, ზოგიერთი პნევმონია და მენინგიტი, 
წითელა, წითურა, ყბაყურა, პოლიომიელიტი, როტავირუსული დიარეა, ტუბერ
კულოზი, ცოფი, ყვითელი ცხელება, ტიფი, იაპონური ენცეფალიტი, ჩუტ
ყვავილა, ადამიანის პაპილომავირუსი, მენინგოკოკი, ჰერპეს ზოსტერი და 
სხვ. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ვაქცინაციის 
სარგებელი ყოველწლიურად 23 მილიონი ბავშვის გადარჩენილი სიცოცხლე და 
ნახევარ მილიონზე მეტი უმძიმესი დაავადებების პრევენციული შემთხვევაა.8

საქართველოში იმუნიზაციის ეროვნული გეგმა უზრუნველყოფს უფასო 
ვაქცინაციას, რომელიც „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქარ
თველოს კანონითა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით რეგუ ლირდება. 
იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის მიზანია ქვეყნის მოსახ ლეობის დაცვა 
ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან, პოსტექსპო ზიციური ანტირაბიული 
პროფილაქტიკისათვის მოსახლეობის უზრუნველყოფა ანტირაბიული ვაქცინითა 
და იმუნოგლობულინით, ასევე, სპეციფიკური შრატების/იმუნოგლობული ნებისა და 
ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შექმნა. პროგრამა, ტრადიციულად, ეფუძნება 
კარგად გამართულ „ცივი ჯაჭვის“ (საჭირო ტემპერატურაზე ვაქცინის უწყვეტად 
შენახვა) ქსელს, მონიტორინგისა და ზედამხედველობის აწყობილ სისტემას. 
საქართველოს მთავრობისათვის იმუნიზაცია საზოგადოებრივი ჯანმრთე ლობის 
წამყვანი პრიორიტეტია, რისი დადასტურებაცაა პროგრამისათვის გამოყოფილი 
თანხების არსებითი ზრდა: 2012 წელს იმუნიზაციის პროგრამაზე 4 მლნ ლარი 
იყო გამოყოფილი, ხოლო 2019 წელს − 22,8 მლნ ლარი.9 

ამასვე ადასტურებს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ანგარიში, რომლის თანახმადაც, COVID
19ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის მზაობის თვალსაზრისით, საქართველოს 
რამდენიმე მნიშვნელოვანი წინაპირობა ჰქონდა. კერძოდ: ქვეყანაში არსებობს 
გამართული რუტინული იმუნიზაციის სისტემა შესაბამისი „ცივი ჯაჭვით“; 
იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამა არის ქვეყნის პრიორიტეტი − ბოლო 8 
წელიწადში იმუნიზაციის ბიუჯეტი დაახლოებით 6ჯერ გაიზარდა, გეგმური 
ვაქცინაციისათვის ქვეყანა მხოლოდ ჯანმოს პრეკვალიფიცირებულ ვაქცინებს 
ყიდულობს; ბოლო წლებში საქართველოში დაინერგა 4 ახალი ვაქცინა 
(ძირითადად, GAVIს დახმარებით) და რამდენიმეჯერ ჩატარდა ტრენინგები 

8 https://www.who.int/healthtopics/vaccinesandimmunization#tab=tab_1 
9 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი, 2019.
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იმუნიზაციის პროცესში ჩართული სამედიცინო პერსონალისათვის; იმუნიზაციის 
პროგრამასთან დაკავშირებით ჩამოყალიბებულია თანამშრომლობა 
საერთაშორისო პარტნიორებთან (WHO, UNICEF, GAVI, COVAX, WB, USAID, 
ADB და სხვ.).10 თუმცა ეს სასტარტო პირობები არ არის ეფექტიანად გამო
ყენებული კორონავირუსის საწინააღმდეგო საყოველთაო ვაქცინაციის 
აქტიურად წარმართვისათვის. რა პრობლემები შეექმნა დღეს ვაქცინაციის 
პროცესს და რა გამოწვევებთან გამკლავებაა საჭირო, ამაზე წინამდებარე 
დოკუმენტის შემდეგ თავში ვისაუბრებთ, მანამდე კი გავეცნოთ კანონს 
„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“,11 რომელიც ნათლად განმარტავს 
ცალკეული მოქალაქისა თუ ზოგადად მოსახლეობის როლსა და ვალდებულებას 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში. 

მუხლი 5:

1. საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი ყველა ადამიანი ვალდებულია:

ა) არ განახორციელოს ისეთი საქმიანობა, რომელიც ქმნის გადამდები და 
არაგა დამდები დაავადებების გავრცელების საფრთხეს, იწვევს ჯანმრ
თელობასთან დაკავშირებული რისკების წარმოქმნას;

ბ) გადამდები დაავადებების აღმოცენებისა და გავრცელების საშიშროების 
შემთხვევაში, კომპეტენტური ორგანოების მოთხოვნით, ჩაიტაროს ყველა 
სამედიცინო პროცედურა, რომელიც აუცილებელია სხვა პირის ჯანმრ
თელობასთან დაკავშირებული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად;

ვ) სამედიცინო უკუჩვენებების არარსებობის შემთხვევაში ჩაიტაროს 
ვაქცინაცია გადამდები დაავადებების აფეთქების ან ფართოდ გავრ
ცელების, ანდა ეპიდემიის დაწყების საშიშროებისას;

ზ) ჩაიტაროს პროფილაქტიკური აცრა, თუ მისი საქმიანობა დაკავშირებულია 
გადამდები დაავადებების გავრცელების მაღალ რისკთან;

თ) დაიცვას პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდარი საქართვე
ლოს კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და დადგენილ ფარგლებში.

10 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 
ანგარიში − COVID19 საქართველოში, მე6 გადახედვა, 2021. 

11 საქართველოს პარლამენტის კანონი „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“, 
27/06/2007. https://matsne.gov.ge/ka/document/view/21784?publication=37 
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2. საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი ყველა ადამიანის უფლებაა:

ა) სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელ დაწესებულებაში დაცული 
იყოს გადამდები დაავადებებისაგან;

ბ) უარი თქვას პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარებაზე, თუ საქმე 
არ ეხება ეპიდემიას ან პანდემიას. პროფილაქტიკური ღონისძიებების 
ჩატარებაზე უარის თქმის უფლება არ აქვს იმ პირს, რომლის საქმიანობაც 
დაკავშირებულია გადამდები დაავადებების გავრცელების მაღალ 
რისკთან;

გ) ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისათვის უვნებელ გარემოში;

დ) დროულად მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია პროფილაქტიკური აცრის 
არსისა და აუცილებლობის, მოსალოდნელი კლინიკური გამოსავლის, 
აცრასთან დაკავშირებული რისკისა და აცრაზე უარის თქმის შემთხვევაში 
შესაძლო შედეგების შესახებ.

უნდა აღინიშნოს, რომ კანონი „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ 

ძალიან მკაფიოდ განსაზღვრავს საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი ნების

მიერი ადამიანის როგორც ვალდებულებას, ისე უფლებას; მასი ასევე მკაფიოდ 

არის ჩამოყალიბებული გამონაკლისი შემთხვევები, როცა ეს უფლებები 

შეიძლება დაირღვეს. მართალია, ეს კანონი ზოგადად პროფილაქტიკურ აცრებს 

ეხება, მაგრამ, იმავდროულად, იგი ავალდებულებს რისკჯგუფებს, რომელთა 

საქმიანობა უკავშირდება დაავადებების გავრცელების მაღალ რისკს, ჩაიტარონ 

ვაქცინაცია, რადგან საქმე ეხება პანდემიას. სამწუხაროდ, სათანადოდ არ 

სრულდება კანონის აღნიშნული მუხლები, რითაც ფერხდება COVID19ის 

საწინააღმდეგო საყოველთაო ვაქცინაციის პროცესი. „არც მოქალაქე და არც 

სახელმწიფო მის ვალდებულებებს ამ ნაწილში არ ასრულებს“, − აცხადებს 

ჯანდაცვის სპეციალისტი ქეთევან ჩხატარაშვილი.12 თან იმის ფონზე, რომ 

ზამთარი მოდის და მაღალია ვირუსის შემოტევის, ე.წ. მომდევნო მე5 ტალღის 

ალბათობა. ინფექციას ტალღოვანი მიმდინარეობა ახასიათებს, კერძოდ, 

პერიოდულად იმატებს ინფიცირების შემთხვევები და შემდეგ კვლავ იკლებს. 

ამ ტენდენციას სხვა ქვეყნების მაგალითებიც ადასტურებს. 

გარდა იმისა, რაც კანონმდებლობით არის განსაზღვრული, უაღრესად 

12 https://bm.ge/ka/article/quotratomvixvewebitimasrackanonitisedacmoqalaqis
valdebulebaaquotjandacvisspecialisti/91701/ 
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მნიშვნელოვანია მოქალაქეთა ინფორმირება COVID19ის საწინააღმდეგო 

ვაქცინების უსაფრთხოებასა და ეფექტიანობასთან დაკავშირებით. პოლიტიკური 

ნების, გლობალური თანამშრომლობისა და დაფინანსების უპრეცედენტო 

კომბინაციამ შესაძლებელი გახადა COVID19ის საწინააღმდეგო ვაქცინების 

სწრაფი განვითარება, ვაქცინის მაღალი უსაფრთხოებისა და ეფექტიანობის 

ფონზე. ამ ვაქცინების უსაფრთხოებას მკაცრი რეგულირების პროცესი 

განაპირობებს. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისა და ეროვნული 

მარეგულირებელი ორგანოების ავტორიზაციის მიღებამდე, COVID19ის 

საწინააღმდეგო ვაქცინების მკაცრი ტესტირება კლინიკურ კვლევებში იმის 

დასადასტურებლად მიმდინარეობს, რომ ისინი აკმაყოფილებენ უსაფრთხოებისა 

და ეფექტიანობის საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს. ქვეყანაში 

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ან მის მიერ აღიარებული მკაცრი 

მარეგულირებელი ორგანოების მხრიდან ავტორიზებული ვაქცინების დანერგვა 

ვაქცინის ხარისხის, უსაფრთხოებისა და ეფექტიანობის გარანტიაა. ეფექტიანობის 

პროცენტული მაჩვენებელი თითოეული ვაქცინისათვის ინდივიდუალურია და 

ემყარება სამი ფაზის კვლევებს, რაც ყველა ვაქცინის ანოტაციაშია აღწერილი. 

ამ ეტაპზე გამოყენებული ვაქცინების ეფექტიანობა 60%-იდან 95%-მდე 

მერყეობს.13

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მსოფლიოში COVID19ის საწინააღმდეგო რამდე

ნიმე ტიპის ვაქცინაა ხელმისაწვდომი. არის როგორც ახალი ტექნოლოგიებით 

დამზადებული, ისე კლასიკური, ძველი ტექნოლოგიებით შექმნილი, უკვე 

გამოცდილი ვაქცინები. ახალი ტექნოლოგიებით დამზადებული ვაქცინებიდან 

აღსანიშნავია მრნმ ტექნოლოგიებით დამზადებული პფაიზერი და მოდერნა, 

აგრეთვე, ვექტორული ვაქცინები − ასტრაზენეკა და ჯონსონი და ჯონსონი. 

რაც შეეხება კლასიკური ტექნოლოგიებით დამზადებულ ვაქცინებს, ასეთებია 

სინო ვაკი და სინოფარმი, რომლებიც ინაქტივირებული ვირუსისაგან არის 

დამზადებული. არსებობს ვირუსის ფრაგმენტისაგან დამზადებული ე.წ. 

ცილოვანი ვაქცინები, როგორიცაა, მაგალითად, ნოვოვაქსი.14 გამოცდილებამ 

აჩვენა, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ აღიარებული ყველა 

ვაქცინა ძალზე ეფექტურია COVID19ით გამოწვეული მძიმე დაავადებისაგან 

დასაცავად.

საუკეთესოა ის ვაქცინა, რომელიც ყველაზე ხელმისაწვდომია თქვენთვის! 

დღეს საქართველოში ხელმისაწვდომია შემდეგი ტიპის ვაქცინები: Pfizer

BioNTech (პფაიზერი); Oxford/AstraZeneca (ოქსფორდასტრაზენეკა); Sinopharm 

13 https://vaccines.ncdc.ge/vaccines/ 
14 https://vaccines.ncdc.ge/blog/vakhtsinatsiisprotsesisakharthveloshidamsophlioshikharthveli

ekhimishveitsariidan/ 



COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 
საქართველოში და ადგილობრივი 
ხელისუფლების როლი პანდემიის დამარცხებაში პოლიტიკის დოკუმენეტტი10 SARSCoV2 Vaccine (Vero Cell) (სინოფარმი); Sinovac. CoronaVac  Vero Cell, 

Inactivated (სინოვაკი). საქართველოში COVID19ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 

შესაძლებელია 300ზე მეტ ვაქცინაციის პუნქტში.

და კიდევ რამდენიმე მტკიცებულება იმისა, რომ 21ე საუკუნეში ვაქცინაციას 

ალტერნატივა არ გააჩნია. ამერიკის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის 

ცენტრის მიერ 24 აგვიტოს წარმოდგენილი კვლევის თანახმად, არავაქცინი

რებულები 29ჯერ უფრო ხშირად ხვდებიან საავადმყოფოში. ახალი კვლევით 

ასევე დადგინდა, რომ მათ COVID19ით დაინფიცირების თითქმის ხუთჯერ 

მეტი შანსი აქვთ, ვიდრე ვაქცინირებულ პირებს.15 ასევე, სტატისტიკის თანხმად, 

სრულად ვაქცინირებულთა შორის გარდაცვალების ალბათობა მინიმალურია. 

დიდ ბრიტანეთში 2021 წლის იანვარივლისის პერიოდში კოვიდით 51 000 

ადამიანი გარდაიცვალა და აქედან მხოლოდ 256 იყო სრულად ვაქცინირებული, 

მათგან 71%ს ქრონიკული დაავადებები აწუხებდა.16 პანდემიის შესაჩერებლად, 

COVID19ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პარალელურად, აუცილებელია 

პრევენციული ღონისძიებების გაგრძელება, კერძოდ: ნიღბის ტარება, სულ 

მცირე ერთმეტრიანი დისტანციისა და ხელის ჰიგიენის დაცვა.

15 https://www.cnbc.com/2021/08/24/cdcstudyshowsunvaccinatedpeopleare29timesmore
likelytobehospitalizedwithcovid.html 

16 https://www.bbc.com/news/health58545548 



პოლიტიკის დოკუმენეტტი

COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 
საქართველოში და ადგილობრივი 

ხელისუფლების როლი პანდემიის დამარცხებაში 11მთავარი პრობლემები 
ვაქცინაციის პროცესში
დღეს საქართველოს მოზრდილი მოსახლეობის 33.5% ორჯერადად არის აცრილი, 

მაშინ როდესაც დიდ ბრიტანეთში ეს მაჩვენებელი 67.2%ია, საფრანგეთში 

− 68% და აშშში − 56.8%.17 მსოფლიო მოსახლეობის თითქმის ნახევარი 

აცრილია სულ ცოტა ერთი დოზით. ფაქტია, რომ საქართველოში ვაქცინაციის 

ახლანდელი ტემპი ძალიან დაბალია და ამ მონაცემებით დათქმული 60% 

სამიზნის მიღწევა წლის ბოლომდე დიდი პრობლემა იქნება ქვეყნისათვის. 

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული 

ცენტრის სტატისტიკის თანახმად:

წყარო: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი

ამ დიაგრამით აშკარად ჩანს, რომ ვაქცინაციის ტემპი ძალიან დაბალია 
რეგიონებში, სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობაში. 

COVID19ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციიის პროცესში ჩართულთა ასაკობრივ 
ჭრილს თუ შევხედავთ, ნათელია, რომ ყველაზე მეტად 1849 წლის მოქალაქეები 
იცრებიან. სამწუხაროდ, 60 წელზე უფროსი ასაკის მოსახლეობა არ არის 
აქტიური, რაც ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფია ამ ვირუსთან მიმართებით. 

17 https://ourworldindata.org/covidvaccinations?country=OWID_WRL 

COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია რეგიონის 
მიხედვით, მინიმუმ ერთი დოზით აცრილი, 

15 მარტი - 1 ნოემბეერი, 2021



COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 
საქართველოში და ადგილობრივი 
ხელისუფლების როლი პანდემიის დამარცხებაში პოლიტიკის დოკუმენეტტი12

წყარო: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი

ჯანდაცვის სამინისტროს სტატისტიკის თანახმად, ქვეყანაში 80 წელს ზემოთ 
ასაკის მოქალაქეთა მხოლოდ 12%ია აცრილი. 70იდან 80 წლამდე ეს 
მაჩვენებელი შედარებით უკეთესია – 29%, მაგრამ სრულიად არასაკმარისი, 
რადგან ამ ასაკის 167 000 მოქალაქე ჯერ კიდევ დაუცველია მოსალოდნელი 
მე5 ტალღის წინ.18 „ეს მონაცემები საფუძველს გვაძლევს, ვივარაუდოთ, რომ 
მომდევნო თვეებში, როდესაც ახალი ტალღა წამოვა, ვირუსი პროცენტულად 
გაცილებით მეტ მოხუცს წაგვართმევს რეგიონებში, ვიდრე თბილისში“, − 
აცხადებს ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი.

მრავალი პრობლემა და გამოწვევაა დღეს ვაქცინაციის პროცესში. COVID19
ის ვაქცინის დანერგვის ეროვნული გეგმის ერთერთი ავტორი გიორგი გოცაძე 
ჯერ კიდევ 2021 წლის იანვრის დასაწყისში აცხადებდა, რომ „ვაქცინაციის 
პროგრესს სჭირდება: (ა) პოლიტიკური ხელმძღვანელობის უდიდესი აქტიურობა 
მოსახლეობაში ნდობის ასამაღლებლად და საორგანიზაციო საკითხების 
დასალაგებლად; (ბ) კარგად დაგეგმილი, ორგანიზებული და მართული ჯანდაცვის 
სისტემა და ვაქცინაციის პროცესი; (გ) ეფექტიანი კოორდინაცია და აღსრულება 
ადგილებზე, სადაც ადგილობრივი თვითმმართველობა აცნობიერებს გამოწვევის 
სიმძაფრეს, ეფექტიანად ხელმძღვანელობს და კოორდინაციას უწევს ადგილზე 
ჯანდაცვის, სხვა სამსახურებისა და იმუნიზაციაში ჩართულ სამედიცინო 
დაწესებულებებს და მუდმივ კომუნიკაციაშია მოსახლეობასთან“.

„დაველოდოთ და ვნახოთ, რა გამოვა“, − წერდა სტატიის ავტორი იანვარში, 
ჰოდა, დაველოდეთ, მაგრამ მას შემდეგ პრაქტიკულად არაფერი შეცვლილა, 
ეს გამოწვევები ისევ აქტუალურია ქვეყნისათვის. მეტიც, დღეს საქართველოს 
მოქალაქეებისათვის ვაქცინები ფიზიკურად ხელმისაწვდომია, თუმცა ვაქცი
ნაციის მაჩვენებელი ძალიან დაბალია ზემოთ ჩამოთვლილი მიზეზების გამო. 

18 https://publika.ge/article/mivkhedotmokhucebsregionebshi/?fbclid=IwAR2WYV8cum8uCTRQD4
1EaONaLFGSd6CEpIS3Vi4bNjGb3qb2M52LVoCBtA 

COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ასაკის მიხედვით (%), 
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პოლიტიკის დოკუმენეტტი

COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 
საქართველოში და ადგილობრივი 

ხელისუფლების როლი პანდემიის დამარცხებაში 13მედიაში, განსაკუთრებით კი სოციალურ ქსელში, პერიოდულად ვრცელდება 
ათასნაირი დეზინფორმაცია თუ კონსპირაციული ჰიპოთეზა კოვიდ19ის 
საწინააღმდეგო ვაქცინების შესახებ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, სწორი 
ინფორმაცია მიეწოდოს მოსახლეობის იმ კატეგორიას, რომლის წარმო
მადგენლები ორჭოფობენ, რათა დროულად აიცრან ისინი. ხშირად ვაწყდე
ბით მითებსა და კონსპირაციულ თეორიებს, რაც უარყოფითად მოქმედებს 
იმუნიზაციის პროცესზე. კერძოდ:

− „MRNA ვაქცინა ცვლის დნმ-ს...“
− შეუძლებელია, ვაქცინამ ადამიანის დნმ შეცვალოს.

− „MRNA ტექნოლოგია ახალია და ჯერ გამოკვლეული არ არის...“ 
− არადა, ამ ტექნოლოგიაზე მუშაობა 1990-იანი წლებიდან მიმდინარეობს.

− „თუ მაინც შეიძლება, დავინფიცირდე, მაშინ რატომ უნდა ავიცრა?“
− ვაქცინაცია არ ნიშნავს, რომ კონკრეტული დაავადება არასდროს დაემართება 

ადამიანს. უბრალოდ, იგი იოლად ან საერთოდ უსიმპტომოდ გადაიტანს. 

− „ვაქცინის შესაქმნელად ემბრიონს იყენებენ...“ 
− ეს უკვე ფაქტებით მანიპულირებაა.

− „ვაქცინა უშვილობას იწვევს, ასევე არ შეიძლება მათი გაკეთება 
ორსულობის ან ლაქტაციის პერიოდში...“

− ვაქცინაციის გარშემო არსებულ მითებსა და კონსპირაციულ თეორიებს 
შორის ყველაზე მეტად გავრცელდა მოსაზრება, თითქოს mRNA ვაქცინები 
სპერმას აზიანებს, რაც არ დადასტურდა კვლევებით. ვრცელდება მითები 
იმის შესახებაც, თითქოს Pfizer-ისა და Moderna-ს ვაქცინები ორსულობის 
საწყის პერიოდში აბორტის მიზეზია. ეს მითი უარყოფილია სხვადასხვა 
კვლევის შედეგებით: პლაცენტის ცილას არ აქვს კავშირი სპაიკ-ცილასთან, 
რომელიც ვაქცინაციის შემდეგ ორგანიზმში სინთეზირდება. Pfizer-ის 
ვაქცინა ავტორიზებულია ორსულებისა და ლაქტაციის პერიოდში მყოფი 
ქალე ბისათვის.

−  „კარგი რომ იყოს, უფასო ხომ არ იქნებოდა?..“
− COVID-19-ის ვაქცინები, ამ ეტაპზე, ყველა ქვეყანაში უფასოა მოსახლეობი-

სათვის. ისინი მთავრობებმა შეისყიდეს მწარმოებლებისაგან და ამაში 
ძალიან დიდი თანხა გადაიხადეს. მაგალითად, Pfizer-ის ერთი დოზის 
ფასი $19.50-ია, ხოლო ასტრაზენეკასი $.2.15-იდან $5.25-მდე მერყეობს. 
ზოგიერთ შემთხვევაში, ქვეყნებმა ვაქცინების გარკვეული ოდენობა 
საჩუქრად მიიღეს მეგობარი სახელმწიფოებისაგან. აქვე უნდა აღინიშნოს, 
რომ საქართველოში, COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინების მსგავსად, 
უფასოა ვაქცინაციის გეგმური კალენდრით გათვალისწინებული ყველა 
აცრა. 



COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 
საქართველოში და ადგილობრივი 
ხელისუფლების როლი პანდემიის დამარცხებაში პოლიტიკის დოკუმენეტტი14 კიდევ არაერთი მცდარი მოსაზრება და დაუსაბუთებელი ინფორმაცია 
ვრცელდება საზოგადოებაში. ამის ფონზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება 
ვაქცინის მიმართ ნდობის ამაღლებას პოპულაციაში, რაც სწორად დაგეგმილი 
ეფექტიანი კომუნიკაციით არის შესაძლებელი. COVID19ის ვაქცინის დანერგვის 
ეროვნულ გეგმაში სათანადოდ არის განმარტებული, რომ „მკაფიო და ეფექტური 
კომუნიკაცია აუცილებელია COVID19 ვაქცინაციის პროგრამის წარმატებული 
დანერგვისათვის, რომლის ინიცირება ვაქცინების ხელმისაწვდომობამდე 
უნდა დაიწყოს. საზოგადოების ინფორმირებულობის გარდა, ვაქცინის 
მიმღებლობაზე მოქმედებს სამი ფაქტორი, რომლებიც გათვალისწინებულ 
უნდა იქნეს პრობლემის გააზრებისა და სტრატეგიების იდენტიფიცირების 
მიზნით: ხელშემწყობი გარემო, სოციალური ზეგავლენა და მოტივაცია“. 
სამწუხაროდ, საკომუნიკაციო კამპანიისა და ზოგადად საკომუნიკაციო გეგმის 
ნაკლებობა ვაქცინაციის პროცესის დასაწყისშივე შეინიშნებოდა. მოსახლეობის 
ინფორმირება და დარწმუნება კრიტიკულად აუცილებელია, რათა გაიზარდოს 
ვაქინირებულთა მაჩვენებელი მანამდე, სანამ მანდატორული მექანიზმები 
ამუშავდება. ამას ამტკიცებს ვიეტნამის მაგალითი, რომელიც COVID19თან 
ბრძოლაში ერთერთ წარმატებულ ქვეყნად განიხილება. საერთო წარმატებაში 
არსებითი წვლილი შეიტანა სამთავრობო კომუნიკაციის სტრატეგიამ, რომლის 
ეფექტიანობა გადამწყვეტი აღმოჩნდა სასურველი შემეცნებითი, ემოციური და 
ქცევითი შედეგების მისაღწევად. ჩატარებული კვლევის თანახმად, ვიეტნამის 
მთავრობის გამართული საკომუნიკაციო კამპანიის შედეგად ვიეტნამელებს აქვთ 
ადეკვატური ინფორმაცია/ცოდნა COVID19ით გამოწვეული პანდემიის შესახებ. 
ასეთი ინფორმირებულობის წყალობით მათი უმრავლესობა ნაკლებად შფოთავს, 
არ იპყრობს შიში, სტრესი და პანიკა. უფრო მეტიც, საკომუნიკაციო სტრატეგიამ 
საზოგადოებას ჩამოუყალიბა როგორც ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ისე 
უსაფრთხოების დაცვის ქცევა.19

სამწუხაროდ, საქართველოში ბევრ პრობლემას ვაწყდებით COVID19ის 
საწინააღმდეგო ვაქცინაციის დროს და ეს პრობლემები სისტემის სხვადასხვა 
დონეზე იკვეთება. დაწყებული გამართული სარეგისტრაციო პორტალით (რომლის 
მუშაობა ბევრჯერ შეფერხდა კრიტიკულ პერიოდში) დამთავრებული ახალციხეში 
ვაქცინაციის შემდეგ ექთნის გარდაცვალებით. საზოგადოებას დეტალურად 
არ აუხსნეს და არ განუმარტეს მომხდარის მთავარი მიზეზი. ცხადია, რომ 
ამ მეტად სამწუხარო ფაქტმა დრამატულად შეაფერხა ვაქცინაციის პროცესი 
მთელ ქვეყანაში. თუმცა, მიუხედავად არსებული გამოწვევებისა, ვაქცინაციის 
საუკეთესო მაჩვენებელი იყო აგვისტოში, როდესაც დღიურად 30 ათასზე მეტი 
ადამიანი იცრებოდა. დასანანია, რომ ვერ მოხერხდა ამ ტემპის შენარჩუნება 
და დღეს ვაქცინაციის დღიური მაჩვენებლი 3 ათასს არ აღემატება. მიზეზები 
ისევ და ისევ უკავშირდება სამთავრობო დონეზე მართვის მექანიზმებსა 
და პოლიტიკური ნების გამოვლენას. როგორც დასაწყისშივე აღვნიშნეთ, 

19 Tam, L.T., Ho, H.X., Nguyen, D.P. et al. Receptivity of Governmental Communication and Its 
Effectiveness During COVID19 Pandemic Emergency in Vietnam: A Qualitative Study. Glob J Flex 
Syst Manag 22, 4564 (2021). 



პოლიტიკის დოკუმენეტტი

COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 
საქართველოში და ადგილობრივი 

ხელისუფლების როლი პანდემიის დამარცხებაში 15კორონავირუსთან ბრძოლა და მათ შორის ვაქცინაცია ეროვნული უსაფრთხოების 
დონის ამოცანებია, რომელთა გადაჭრა მთავრობის მულტისექტორულ ქმედებებს 
მოითხოვს. ჯანდაცვის სპეციალისტის, კაკი ზოიძის შეფასებით, ვაქცინაციის 
კამპანიაში ხელისუფლების ყველა შტოს ჩართვაა საჭირო და საკითხი ეროვნული 
უსაფრთხოების გამოწვევის რანგში უნდა განიხილებოდეს.20

ადგილობრივი ხელისუფლების 
როლი ვაქცინაციის დროს
არსებული პრობლემების ფონზე კიდევ უფრო მკაფიოდ იკვეთება ადგილობრივი 
ხელისუფლების როლი და მისი აქტიური ჩართულობა ვაქცინაციის პროცესში. 

ამის შესახებ არსებობს შესაბამისი ჩანაწერი COVID19ის საწინააღმდეგო 
ვაქცინის დანერგვის ეროვნული გეგმაშიც, სადაც დაწვრილებით არის მითი
თებული როგორც ვაქცინაციის დანერგვის კომპონენტები, ისე პასუ ხის
მგებელი მხარეები. კერძოდ, გეგმის თანხმად, ადგილობრივი ხელისუფ ლების 
პასუხისმგებლობაა ასაცრელი კონტინგენტის მობილიზაციის კოორდინაცია 
სხვა სტრუქტურებთან ერთად. თავისთავად მუნიციპალური საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის ცენტრებს ევალებათ სუპერვიზია ადგილებზე, ვაქცინების ლოგისტიკა 
მუნიციპალურ დონეზე, ისევე როგორც ასაცრელი კონტინგენტის აცრა მობილური 
ბრიგადების მეშვეობით. 

გეგმაში ასევე ნათლად არის გაცხადებული, რომ „ადგილებზე ასაცრელი 
კონტინგენტის დაგეგმვის, მობილიზების და სერვისის მიწოდების ორგანიზების 
საკითხებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ადგილობრივი ხელი
სუფლების ჩართულობას. კერძოდ, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თავის 
ტერიტორიაზე ხელი უნდა შეუწყოს COVID19ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის 
განხორციელებას და ამ მიზნით უნდა შეიმუშაოს და უწყებათაშორისი 
კომი სიის რეგიონალურ შტაბთან შეთანხმებით დაამტკიცოს ვაქცინაციის 
დანერგვის ადგილობრივი გეგმა, რომელიც უნდა მოიცავდეს მინიმუმ შემდეგ 
კომპონენტებს“,21 და ეს კომპონენტები დეტალურად არის განმარტებული 
ვაქცინაციის გეგმაში.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური სამსახურების ფუნქციონი
რების შესახებ არსებობს მინისტრის ბრძანება, რომლის მიხედვითაც: 
„ეპიდემიოლოგი არის იმუნიზაციაზე პასუხისმგებელი პირი, რომელსაც 

20 https://netgazeti.ge/news/555752/ 
21 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №67 „საქართველოში COVID19ის 

ვაქცინის დანერგვის ეროვნული გეგმა“, 21/01/2021. https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/5084798?publication=1 



COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 
საქართველოში და ადგილობრივი 
ხელისუფლების როლი პანდემიის დამარცხებაში პოლიტიკის დოკუმენეტტი16 ევალება ზოგადად იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების 
ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა, მონიტორინგი და 
შეფასება“. ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების საზოგადოებრივი ჯანდა
ცვის ცენტრებისათვის რეკომენდებულია პროგრამები, მათ შორის პროგრამა, 
რომელიც ითვალისწინებს ვაქცინაციის საინფორმაციოსაგანმანათლებლო 
ხელშეწყობას.22 მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო დონეზე არსებული 
განმარტებები. კერძოდ, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“23 საქარ
თველოს კანონის 36ე მუხლი ასევე განმარტავს თვითმმართველობის ორგა
ნოების როლს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში. ადგილობრივი 
თვით მმარ თველობის ორგანოებს ამ სფეროში დელეგირებული აქვთ გარკვეუ
ლი უფლებამოსილებები და მათ შორის არის იმუნიზაცია. „ჯანმრთელობის 
დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონსა და თვითმმართველობის კოდექსშიც 
დეტალურად არის განმარტებული ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საკითხებში. 

ვაქცინაციასთან დაკავშირებული არაერთი აქტუალური საკითხი გამოიკვეთა 
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებისა და დაავადებათა 
კონტროლის ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებთან საუბრისას. მიუხედავად 
იმისა, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურები აქტიურად არიან ჩართული 
ინფორმირების კამპანიაში, სამწუხაროდ, ვაქცინაციის მოწინააღმდეგე სოფლის 
ექიმების გავლენა მეტად დიდია. ამ პროცესის მიმართ სამედიცინო სექტორის 
რეზისტენტულობა ანდა გულგრილობა მთავარ როლს თამაშობს, განსაკუთრებით 
სოფლის და რაიონის დონეზე. რაიონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრები 
კადრების დეფიციტს არ უჩივიან, მაგრამ პროფესიონალ ეპიდემიოლოგთა 
და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტთა ნაკლებობას განიცდიან. 
მათი მოსაზრებით, ამ მიმართულებით უნდა გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები, 
თორემ სულ მალე პროფესიონალთა სერიოზული დეფიციტი შეგვექმნება. 
ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში ასევე აღნიშნავენ პროფესიონალ სპეციალისტთა 
დაბერების პრობლემას. საზ. ჯანდაცვის ცენტრებში მხოლოდ ხანდაზმული 
თანამშრომლები მუშაობენ, ამიტომ საჭიროა ახალგაზრდების მოზიდვა და 
მათი დაინტერესება ამ პროფესიით, რათა მომავალში შესაძლებელი იყოს 
სამსახურების განახლება და გაჯანსაღება ახალგაზრდა პროფესიონალებით. 
მხოლოდ თელავის საზ. ჯანდაცვის ცენტრის წარმომადგენელმა განაცხადა, 
რომ პანდემიის დროს მათი მედპერსონალი ახალი კადრებით შეივსო. 

საზ. ჯანდაცვის წარმომადგენლებთან ინტერვიუს დროს გაირკვა, რომ პანდე
მიის დროს, სამწუხაროდ, არ გაზრდილა საზ. ჯანდაცვის ცენტრების ბიუჯეტი. 

22 „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური სამსახურების ფუნქციონირების შესახებ“, 
დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
მინისტრის 2017 წლის 20 ივლისის №01163/ო ბრძანებით.

23 საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
შესახებ“, 27/06/2007. https://matsne.gov.ge/ka/document/view/21784?publication=37



პოლიტიკის დოკუმენეტტი

COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 
საქართველოში და ადგილობრივი 

ხელისუფლების როლი პანდემიის დამარცხებაში 17მათ მუნიციპალიტეტები აფინანსებენ და ამიტომ ვერ მოხერხდა ბიუჯეტის 
ზრდა. გარდა ამისა, უმეტეს შემთხვევაში, ამ ცენტრების ინფრასტრუქტურა 
განახლებასა და მოწესრიგებას საჭიროებს. განსხვავებული სიტუაციაა აჭარის 
ავტონომიურ რესპუბლიკაში, სადაც ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს აქვს საკუთარი ბიუჯეტი; შესაბამისად, დამატებით აფინანსებს 
საზ. ჯანდაცვის ცენტრებსა და მიზნობრივ პროგრამებს აჭარაში. აქ ფინანსდება 
ბევრი საპილოტე პროგრამა საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში, როგორიცაა მენჯ
ბარძაყის სახსრის დიპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის ადრეული 
დიაგნოსტიკა, ბრონქული ასთმის დიაგნოსტიკა სამიზნე ჯგუფში, ფარისებრი 
ჯირკვლის გამოკვლევა ორსულებში და სხვ. აჭარის რეგიონი მართლაც მოწინავეა 
ვაქცინაციის მაჩვენებლებით (1 ნოემბრის მდგომარეობით, აჭარაში აცრილია 
112 199 ადამიანი, მთლიანი მოსახლეობის 34%). ადგილობრივი საზ. ჯანდაცვის 
სამსახურის უფროსთან საუბრისას გამოიკვეთა, რომ ვაქცინაციის პროცესის 
წარმატება უკავშირდება კარგ და მიზანმიმართულ საინფორმაციო კამპანიას 
და პანდემიის სწორ მართვას როგორც ჰორიზონტალურ, ისე ვერტიკალურ 
დონეზე, აგრეთვე გამართულ და ეფექტიან კოორდინაციას ცენტრალურ 
ხელისუფლებასთან. საზ. ჯანდაცვის ცენტრების წარმომადგენლები ემხრობიან 
მანდატორულ იმუნიზაციას რისკჯგუფებში. ამას ადასტურებს წლების გან
მავლობაში გრიპის ვაქცინის მოხმარებაც − როდესაც ის სავალდებულო გახდა 
სამედიცინო პერსონალისათვის, მაშინვე მოიმატა აცრის მაჩვენებელმა. 

საქართველოს მთავრობამ, სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის COVID19ის 
საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, 
ამა წლის 7 აგვისტოს გამოსცა დამატებითი განკარგულება. მასში წერია, რომ 
ვაქცინაცია განხორციელდება სამედიცინო ან არასამედიცინო დაწესებულებაში, 
საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ან ბინაზე გადაადგილება შეზღუდული 
პირებისათვის. 

მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე მდებარე პროგრამის მიმწოდებელ 
სამედიცინო დაწესებულებებს დაევალათ, უზრუნველყონ ამცრელი ბრიგადის 
დაკომპლექტება შესაბამისი სამედიცინო პერსონალითა და ვაქცინაციისთვის 
საჭირო აღჭურვილობით. გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მიმწო
დებელ დაწესებულებებს განესაზღვრათ ვალდებულება, უზრუნველყონ მათ 
დაწესებულებაში რეგისტრირებული სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის 
ვაქცინაცია, სოფლის ექიმებისა და ექთნების ჩართულობით.

მუნიციპალურ საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ცენტრებს დაევალათ, უზრუნველყონ 
ვაქცინაციის ადგილების შესაბამისი ვაქცინებით მომარაგება და „ცივი ჯაჭვის“ 
მონიტორინგი, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, ამცრელ 
ბრიგადებსა და ასაცრელ კონტინგენტს შორის კოორდინაცია.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს მოსახლეობის ვაქცინაციის 
მიზნით დაევალათ შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შერჩევა და შეთანხმება 
ცენტრსა და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოსთან. 
ასევე ასაცრელი კონტინგენტის მობილიზება და მოწვევა ვაქცინაციისთვის, 



COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 
საქართველოში და ადგილობრივი 
ხელისუფლების როლი პანდემიის დამარცხებაში პოლიტიკის დოკუმენეტტი18 საჭიროების შემთხვევაში − ასაცრელ პირთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 
გარდა ამისა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა, ვაქცინაციის 
პროცესის ხელშეწყობის მიზნით, უნდა უზრუნველყონ ვაქცინაციის ოპერატიული 
შტაბის ჩამოყალიბება.

საზ. ჯანდაცვის მესვეურებთან საუბრისას გაირკვა, რომ რეგიონის დონეზე 
შექმნილია ვაქცინაციის შტაბი ვაქცინაციის პროცესის უკეთ სამართავად. 
აღნიშნულ შტაბში ერთიანდებიან გუბერნიის, კონკრეტული მუნიციპალიტეტის 
წარმომადგენლები, ასევე პირველადი ჯანდაცვის ექიმები, სტაციონარის 
მენეჯერები და, თავისთავად, საზ. ჯანდაცვის ცენტრების და დაავადებათა 
კონტროლის ცენტრის რეგიონული თანამშრომლები. ვაქცინაციის შტაბები 
შექმნილია კონკრეტული მუნიციპალიტეტის დონეზე. ადგილობრივ ხელი
სუფლებას ევალება, მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს ვაქცინაციის პროცესს, 
დროულად გამოავლინოს პრობლემები და მოახდინოს სწრაფი და ეფექტიანი 
კოორდინაცია ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. მუნიციპალიტეტები ასევე 
აქტიურად არიან ჩართული ვაქცინაციის მარათონში − მოსახლეობას აქვს 
საშუალება, მიიღოს სანდო და კვალიფიციური ინფორმაცია დარგის წამყვანი 
სპეციალისტებისაგან და, თუ სურვილი გაუჩნდება, ადგილზე აიცრას. 

მეტად საგულისხმოა საერთაშორისო გამოცდილება ამ მიმართულებით. 
კერძოდ, ამერიკის COVID19ზე რეაგირებისა და პანდემიისთვის მზადყოფნის 
ეროვნულ სტრატეგიაში24 აღნიშნულია, რომ ხალხის ჩართულობა უპირველესია 
და ეს უნდა მოხდეს ადგილობრივი ხელისუფლების აქტიურობის ფონზე. 
ამერიკის პრეზიდენტი პირდაპირ ავალებს ადგილობრივ ხელისუფლებას, რაც 
შეიძლება მეტი ვაქცინაციის პუნქტი შექმნას ადგილობრივი მოსახლეობის 
ასაცრელად; და კიდევ, ხაზგასმულია მჭიდრო თანამშრომლობა ცენტრალურ 
და ადგილობრივ ხელისუფლებებს შორის. ასევე მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის 
პროვაიდერებისა და ადგილობრივი მთავრობების კომპენსაცია ვაქცინის 
ადმინისტრირების ხარჯების გაწევის შემთხვევაში, რაც გადამწყვეტია 
ვაქცინაციის გაფართოებისათვის. ცენტრალურმა ხელისუფლებამ მხარი 
უნდა დაუჭიროს მუნიციპალიტეტის დონეზე კოორდინაციას და ხელი შეუწყოს 
ვაქცინებზე თანაბარ ხელმისაწვდომობას. თავის მხრივ, მუნიციპალი
ტეტს ევალება ვაქცინაციის კოორდინაცია და რაც შეიძლება მეტი პუნქტის 
გახსნა. დაგეგმვისას გასათვალისწინებელია ადგილობრივი მოსახლეობის 
საჭიროებების გათვლა, ლოკალური პრობლემები და გამოწვევები. თავისთავად 
არსებითი მნიშვნელობა ენიჭება ვაქცინაციის ეროვნულ საგანმანათლებლო 
კამპანიას, რომლის მიმდინარეობისას ადგილობრივ თემის ლიდერებს დიდი 
როლი ეკისრებათ. ამერიკის COVID19ზე რეაგირებისა და პანდემიისთვის 
მზადყოფნის გეგმა საკმაოდ ვრცელია, მოიცავს ბევრ საინტერესო და ეფექტიან 
ინტერვენციას, რისი გამოყენებაც საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითი იქნებოდა 
საქართველოსათვის.

24 President Joe Biden, National Strategy for the COVID19 Response and Pandemic Preparedness, 
January 21, 2021 https://www.whitehouse.gov/wpcontent/uploads/2021/01/NationalStrategy
fortheCOVID19ResponseandPandemicPreparedness.pdf 
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ხელისუფლების როლი პანდემიის დამარცხებაში 19რეკომენდაციები ადგილობრივი 
ხელისუფლებისათვის
»	 მუნიციპალური, რეგიონული და ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგა დო

ებრივი ჯანდაცვის სამსახურების როლის გაძლიერება, ფუნქციების გაზრდა, 
რაც თავისთავად გააძლიერებს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემას. 

»	 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური სამსახურების უზრუნველყოფა 
მატერიალურტექნიკური აღჭურვილობით საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
დაცვის ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) შესაბამისად; ასევე 
ცენტრების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. 

»	 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური სამსახურების თანამშრომელთა 
ჩართვა უწყვეტი განათლების პროგრამებში, რათა სპეციალისტები გაეცნონ 
უახლეს მტკიცებულებებს ეპიდემიოლოგიასა თუ საზ. ჯანდაცვაში და 
მუდმივად იფართოებდნენ ცოდნას. 

» COVID19ის საწინააღმდეგო ვაქცინის დანერგვის ეროვნულ გეგმაში 
ჩამოყალიბებული ვალდებულებების შესრულება, რაც ემსახურება ადგი
ლებზე ასაცრელი კონტინგენტის რაოდენობის დაგეგმვასა და მობი
ლიზებას, სერვისის მიწოდების ორგანიზების საკითხების მოგვარებას 
და ადგილობრივი ხელისუფლების აქტიურ ჩართულობას. ასევე „საზოგა
დოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ კანონით დაკისრებული უფლება
მოვალეობების აღსრულებას; 

»	 კოორდინირებული ქმედება ცენტრალურ და ადგილობრივ თვითმმარ
თველობებს შორის, რათა სწრაფად და ეფექტიანად წარიმართოს ვაქცი
ნაცია სოფლებსა და ქალაქებში. და უმთავრესი − საზ. ჯანდაცვის ცენტრე
ბისათვის ბიუჯეტის გაზრდა; 

»	 მუნიციპალიტეტის დონეზე მძლავრი საინფორმაციოსაგანმანათლებ
ლო კამპანია, რომლის ამოცანაა ვაქცინაციის პროცესის მაქსიმალურად 
გამარტივება და დაჩქარება, საზოგადოების ინფორმირება პრევენციული 
ღონისძიებების შესახებ. კამპანია უნდა მოერგოს ადგილობრივი თემის 
მოთხოვნილებებს, შეხედულებებს და საჭიროებებს; 
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ხელისუფლების როლი პანდემიის დამარცხებაში პოლიტიკის დოკუმენეტტი20 »	 აუცილებელია მოსახლეობის მაქსიმალურად ჩართულობა, ურომლისო

დაც მხოლოდ ცენტრალური მთავრობა ვერ დაძლევს ვაქცინაციასთან 
დაკავშირებულ პრობლემას. შესაბამისად, გადაუდებელი ამოცანაა 
ადგილობრივი მთავრობის, ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორის, 
კერძო სექტორის, რელიგიური ლიდერებისა და მოხალისეების აქტიური 
კოორდინაცია და ჩართულობა;

»	 ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურების გაძლიერება, 
მათი საყოველთაო და სრული მობილიზაცია, ისევე როგორც სოფლის 
ექიმებისა და ექთნების მაქსიმალური ჩართულობა ვაქცინაციის პროცესში; 

»	 მობილური ბრიგადების ორგანიზება, უპირველესად, ასაკოვანი მოსახ
ლეობის აცრა ადგილებზე − სოფლებში და ცენტრისგან დაშორებულ 
ადგილებზე;

კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, რომ COVID19ის საწინააღმდეგო უსაფრთხო 
და ეფექტიანი ვაქცინების შემუშავება უდიდესი წინგადადგმული ნაბიჯია 
პანდემიასთან გლობალური ბრძოლის პროცესში. ვაქცინაციას არ გააჩნია 
ალტერნატივა და იგი პანდემიის დასრულების კრიტიკული წინაპირობაა. აქედან 
გამომდინარე, მეტად მნიშვნელოვანია ყველა რესურსის მობილიზება, რათა 
საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა მაქსიმალურად მოკლე დროში 
აიცრას. 
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