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კონსულტანტებიმადლობასუხდიანპალიატიურიმზრუნველობისსფეროსექპერტებსდადაინტერესებულპირებს,

კვლევისმიმდინარეობისდროსგაწეულიდახმარებისადამოწოდებულიინფორმაციისთვის:

ნინოკიკნაძე ფონდი„ღიასაზოგადოება–საქართველო“;

დიმიტრიკორძაია ივ.ჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისმედიცინისფა

კულტეტისპროფესორი,პალიატიურიმზრუნველობისსაქართველოსეროვნულიასო

ციაციისთავმჯდომარე

თამარრუხაძე საქართველოსონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის პალიატიური   მზრუნველობის

სამსახურისხელმძღვანელი

იოსებაბესაძე ა/ო„ონკოპრევენციის“ცენტრისჰოსპისისხელმძღვანელი

კახახელაძე საქართველოსშრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტრო,სოცია

ლურიმომსახურებისსააგენტო,დირექტორისმოადგილე

ირმამჟავანაძე საქართველოსშრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტრო,სოცია

ლურიმომსახურებისსააგენტო,ჯანმრთელობისდაცვისდეპარტამენტი

ლელაწოწორია საქართველოსშრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტრო,ჯანმრ

თელობისდაცვისდეპარტამენტისსაზოგაოდებრივიჯანმრთელობისდაპროგრამების

სამმართველოსმთავარისპეციალისტი

დევიზარნაძე იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს პალიატიური განყოფი

ლებისუფროსი

ჯაბანაჭყებია ორგანიზაცია„საქართველოსბავშვები“.–დირექტორი

გიაბიბილაშვილი იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს კრიტიკული მედიცინის

დეპარტამენტისუფროსი

ანდაიანსონი ბავშვთაპალიატიურიმზრუნველობისექსპერტი,„ბავშვთაპალიატიურიმზრუნველო

ბისსაზოგადოების“დირექტორი,ლატვია
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შესავალი

XXI საუკუნისდამდეგი აღინიშნა მოსახლეობის გლობალურიდაბერებით, ონკოლოგიურ სნეულებათარიცხვის

ზრდით,შიდსისგავრცელებით,ქრონიკულადპროგრესირებადიდაავადებებისრაოდენობისმატებით.ყოველი

ვე ამის შედეგად ყალიბდება იმ ინკურაბელურ ავადმყოფთადიდი ჯგუფი,რომელებიცდაავადებით გამოწვეუ

ლიმტანჯველისიმპტომებისგამოადეკვატურკომპლექსურსამედიცინოსოციალურმზრუნველობასსაჭიროებენ.

სწორედამსაქმესემსახურებასაზოგადოებრივიჯანდაცვისახალიმიმართულება–პალიატიურიმზრუნველობა.

1970იან წლებში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ეგიდით, ექსპერტთა მცირე ჯგუფი პალიატიური

მზრუნველობისგანვითარების მიზნითიწყებსმოძრაობას 40ზე მეტსახელმწიფოში,რომელთაშორისწამ

ყვანები არიან შვეიცარია, აშშ,დიდი ბრიტანეთი, კანადა, ჰოლანდია, ბელგია, საფრანგეთიდა ავსტრალია.

პალიატიურმზრუნველობასდღესგააჩნიაროგორცოფიციალურისტატუსი, ასევე, იურიდიული, მეთოდური,

კლინიკური, აკადემიური, სამეცნიეროდაორგანიზაციული სტანდარტები. 1996 წელსტერმინი „პალიატიური

მზრუნველობა“ჩართულიიქნა„ინდექსმედიკუსში“დადაემატაგანსაზღვრებებს„ტერმინალურიმზრუნველო

ბა“(1968წ)და„ჰოსპისი“(1980წ).

პალიატიურიმზრუნველობისმრავალიფორმაარსებობს.სხვადასხვაქვეყანაშიესმიმართულებადამოუკიდებე

ლი გეგმით ვითარდება. ამასთანავე, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების შესაბამისად,

მთელიესმრავალფეროვნებაშეიძლებაორძირითადჯგუფადდავყოთ:პალიატიურიმზრუნველობაბინაზედა

პალიატიურიმზრუნველობასტაციონარში.

პალიატიურიმზრუნველობისსტაციონარულიდაწესებულებებიაე.წ.დამოუკიდებელიჰოსპისები,ონკოლოგიური

დაზოგადიპროფილისსაავადმყოფოების,დისპანსერების,აგრეთვე,სოციალურიდაცვისსისტემისსტაციონარე

ბისბაზაზეარსებულიპალიატიურიმზრუნველობისგანყოფილებები(პალატები).

იმისგათვალისწინებით,რომავადმყოფთაუმრავლესობას(გამოკითხულპაციენტთა80%ზემეტს,მათშორისსა

ქართველოშიც)სურს,სახლშიგაატაროსსიცოცხლისუკანასკნელიდღეებიდასახლშივედაასრულოსსიცოცხლე,

პალიატიურიმზრუნველობაუმთავრესადბინაზეხორციელდება.

IAHPC–ის2009წლისმონაცემებით,მსოფლიოს234ქვეყნიდანდაახლოებითნახევარშიშექმნილიაპალიატიური

მზრუნველობისადაჰოსპისისერთიანმეტისამსახური.35ქვეყანამ (15%)მიაღწიაჯანდაცვისეროვნულსისტე

მაშიპალიატიურიმზრუნველობისინტეგრაციას(სამედიცინოსოციალურიმომსახურებისსხვაპროვაიდერებთან

ინტეგრაციას).ამასთანავე,78ქვეყანაში(33%)საერთოდარაღინიშნებაპალიატიურმზრუნველობასთანდაკავში

რებულირაიმესაქმიანობა.

საქართველოშიმოზრდილებისათვის,ჰოსპისისტიპისპირველიდაწესებულება2003წელსგაიხსნაფერსიცვალე

ბისდედათამონასტერთან,7საწოლზეგაშლილისასნეულოსახლისსახით.

2004წელსამოქმედდაპალიატიურიმზრუნველობისასოციაცია„ჰუმანისტთაკავშირის“ბინაზეპალიატიური

მზრუნველობისსამსახური.2005წელსგაიხსნაა/ო„ონკოპრევენციისცენტრის“პალიატიურიმზრუნველობის

კლინიკა,ხოლო2010წლიდანამოქმედდაონკოლოგიისნაციონალურიცენტრისპალიატიურიმზრუნველობის

სამსახური. 2012 წელსფუნქციონირებადაიწყო პალიატიური მზრუნველობის განყოფილებამ იაშვილის სახ.

ბავშვთაცენტრალურისაავადმყოფოსბაზაზე,რომელიცამჟამად12საწოლსმოიცავს.აღნიშნულგანყოფილე

ბაშიგანთავსებულნიარიანარაონკოლოგიურიპროფილისინტენსიურითერაპიისსაჭიროებისმქონეპაციენ
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ტები, ისეთი მდგომარეობებით,როგორიცაა მძიმე ნევროლოგიურიდარღვევები, სხვადასხვა განვითარების

ანომალიები,დასხვ.

მიუხედავადფრაგმენტულადარსებულისერვისებისა,სადღეისოდ,საქართველოშიარარსებობსჰოსპისიბავშვე

ბისათვის,რომელიცსაერთაშორისოსტანდარტებსდააკმაყოფილებსდაუზრუნველყოფსკომპლექსურიპალია

ტიურისერვისებისმიწოდებასბავშვთაპოპულაციისთვის.

2005წლიდანქვეყანაშიმოქმედებსპალიატიურიმზრუნველობისმზარდისახელმწიფოპროგრამა,რომელიცდღე

ისათვისფარავსპალიატიურმზრუნველობასსტაციონარსადაბინაზექ.თბილისში,ქუთაისში,ასევეზუგდიდის,გო

რის,ოზურგეთის,თელავისმუნიციპალიტეტებში.სამწუხაროდ,დაფინანსებაშეუწყდააწარისავტონომიურირეს

პუბლიკისანალოგიურპროგრამას,რომელიცსაკმაოდწარმატებულიიყო.აქვეაღსანიშნავია,რომ2008წლიდან

„გლობალურიფონდები“აფინანსებსშიდსითდაავადებულთაპალიატიურმზრუნველობასთბილისში,ქუთაისში,

ბათუმშიდაზუგდიდისმუნიციპალიტეტში.

კვლევისმიზნებიდაამოცანები

18წლამდეასაკისბავშვთადამოზრდილთაპალიატიურიმზურველობისსაჭირობებისშეფასების/კვლევისმიზანს

წარმოადგენსდადგინდეს:

•	 ბავშვთარაოდენობასაქართველოში,რომელთაცესაჭიროებათპალიატიურიმზრუნველობა;

•	 ასაკობრივიჭრილიდაკონკრეტულინოზოლოგიები,რომლისთვისაცპალიატიურიმზრუნველობისსაჭი

როებაარსებობს;

•	 დღესარსებულიპრაქტიკასაქართველოშიპალიატიურიმზრუნველობისსაჭიროებისმქონებავშვებთან

მიმართებაში(რასახისდახმარებასდამომსახურებებსიღებენისინიდასად);

•	 როგორიასახელმწიფოსმიერგამოყოფილიდაფინანსებაბავშვთაპალიატიურმზურველობაზე.

კვლევისმეთოდოლოგია

აღნიშნულიკვლევისფარგლებშიგამოყენებულიქნაროგორცრაოდენობრივი,ასევეთვისობრივიკვლევისმეთო

დებიდამიდგომები.კერძოდ,ა)კვლევისდასაწყისშიჩატარდაჩაღრმავებულიინტერვიუებისფეროშიმოღვაწე

ძირითადინფორმირებულდადაინტერესებულპირებთან.აღნიშნულეტაპზემიღებულმაინფორმაციამმოახდინა

კვლევისმომდევნოეტაპებისდიზაინისადამეთოდოლოგიურიმიდგომისინფორმირება.გარდაამისა,ჩატარდასა

ხელმწიფოპროგრამაშიმონაწილედაწესებულებებისექიმებისგამოკითხვა;ბ)კვლევისგანხორციელებისსაწყის

ეტაპზევეგანხორციელდაბავშვთაპალიატიურიმზრუნველობისსაკითხზეარსებულიანალიტიკურიდოკუმენტების

მიმოხილვა,რათამომხდარიყოპალიატიურიმზრუნვლეობისპოტენციურიმოსარგებლეებისშესაძლორაოდენო

ბისგათვლისსტანდარტულიმეთოდოლოგიისგანსაზღვრა.ამგვარიმიდგომადამატებითუზრუნველყოფსჩვენი

ქვეყნისსხვაქვეყნებისანალოგიურიანალიზისშედეგადმიღებულმაჩვენებლებთანშედარებისშესაძლებლობას,

რაცდამატებითიდასკვნებისგაკეთებისსაშუალებასიძლევა;გ)კვლევისსაბოლოოეტაპზეკიგანხორციელდამე
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ორადიმონაცემებისანალიზირათადადგენილიყოიმბავშვთარაოდენობა,რომლებიცდღესსაჭიროებენპალია

ტიურმზრუნველობასსაქართველოში.

უფროდეტალურად,წინამდებარეკვლევისფარგლებშიგანხორციელდაშემდეგიაქტივობები:

- კვლევისსაწყისეტაპზეჩატარდაძირითადიინფორმირებულიპირების(key informants)გამოკითხვა (სულ5

ინტერვიუ) ჩაღრმავებული ინტერვიუს მეთოდის გამოყენებით (საქართველოსშრომის, ჯანმრთელობისადა

სოციალურიდაცვისსამინისტროსწარმომადგენლები).აღნიშნულიინტერვიუებისმიზანსწარმოადგენდაშემ

დეგისაკითხებისშესწავლა:

	 ბავშვთაპალიატიურიმზურველობისარსებულისახელმწიფოპროგრამისშინაარსი,გეოგრაფიულიმოც

ვა,ბენეფიციარებისრაოდენობა;

	 პროგრამაშიჩართულისამედიცინოდაწესებულებებისჩამონათვალი;

	 სახელმწიფოდაფინანსებისმოცულობა/წილიბავშვთაპალიატიურმზურველობაზე;

	 სადაზღვევოსექტორისჩართულობაბავშვთაპალიატიურიმზურველობისმიმართულებითდღესსაქარ

თველოში(განიხილებათუარაესსაკითხიჯანდაცვისდაფინანსებისგრძელვადიანდაგეგმვაში).

- კვლევისმომდევნოეტაპზეჩატარდაჩაღრმავებულიინტერვიუები(სულ4ინტერვიუ)პროგრამაშიმონაწილე

ექიმებთან(საავადმყოფოებისრეანიმაციულიგანყოფილებისხელმძღვანელები/ექიმები,ონკოლოგიურიგან

ყოფილებებისხელმძღვანელები);კვლევისამეტაპისმიზანსწარმოადგენდაარსებულიპალიატიურიმზრუნ

ველობისპრაქტიკისადასერვისებისშესახებდეტალურიინფორმაციისმიღება.

- განხორციელდა,ასევე,არსებულიდოკუმენტებისმიმოხილვარათადადგენილიყო/შესწავლილიყო:ა)არსე

ბობსთუარასაკანონმდებლოდონეზეგანსაზღვრულიპალიატიურიმზურველობისსტანდარტულიდეფინიცია

საქართველოში,რომლითაცრეგულირდებაპალიატიურიმზურველობისსაჭიროებისმქონებავშვებისცალ

სახაიდენტიფიცირებადაპალიატიურიმზურველობისსახელმწიფოპროგრამისთვისშესაბამისობისდადგენა

(eligibility);ბ)სხვადასხვაქვეყნებისმიერანალოგიურისაკითხისშესწავლისმიზნითჩატარებულიკვლევების

დროსგამოყენებულიმეთოდოლოგიურიმიდგომები(რამეთოდებსიყენებენსხვადასხვაქვეყნებიიმბავშვთა

რაოდენობისგანსაზღვრისათვის,რომლებსაცესაჭიროებათპალიატიურიმზრუნველობა)

- მეორადიმონაცემებისანალიზისდროსგამოყენებულიქნასაქართველოსშრომის,ჯანმრთელობისადასო

ციალურიდაცვის სამინისტროსდაავადებათა კონტროლისადა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნუ

ლიცენტრისმონაცემები,კერძოდ,ბავშვთასიკვიდლიანობისადასიკვდილისგამომწვევიმიზეზების20072011

წლებისსტატისტიკა.აღნიშნულიმონაცემებისანალიზისშედეგადგანისაზღვრა18წლამდეიმბავშვთადამო

ზარდთასავარაუდორაოდენობა,რომლებიცსაჭიროებენპალიატიურმზრუნველობას.
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კვლევისშეზღუდვები

•	 დემოგრაფიულიმონაცემებიბავშვთაასაკისპოპულაციისათვისხელმისაწვდომიამხოლოდ 15წლამდე

და1519ასაკობრივიჯგუფისათვის.აგრეთვესამედიცინოსტატისტიკაგამოჰყოფსმხოლოდორასაკობრივ

ჯგუფს–„15წლამდე“და„15წლისზემოთ“.შესაბამისად,შეუძლებელია15წლისზემოთკატეგორიიდან15

18წლისასაკობრივიჯგუფისშესაბამისისტატისტიკურიმონაცემებისამოღება.

•	 შეუძლებელიამონაცემებისდისაგრეგაციაასაკობრივიჯგუფებისმიხედვით,რაცპერინატალური,ნეონატალური,

5წლამდედამოზრდილიასაკისშესაბამისიდა/ანშედარებითიანალიზისგაკეთებისსაშუალებასმოგვცემდა.

ძირითადიმიგნებები
ბავშვთარაოდენობა,რომლებსაცესაჭიროებათპალიატიურიმზრუნველობა1:

•	 პირველიმიდგომა(იყენებსბავშვთასიკვდილიანობისყველაშემთხვევას)

პირველიგათვლისმეთოდისმიხედვით,პალიატიურიმზრუნველობისპოტენციურიმოსარგებლეარისსა

შუალოდ245თხუთმეტწლამდეასაკისბავშვიწელიწადში,რაცშეადგენსდაახლოებით32ბავშვს100,00015

წლისასაკისბავშვზეგადაანგარიშებით.ამრაოდენობაშიარშედისმოცემულიასაკობრივიჯგუფისსიკვ

დილისისშემთხვევები,რომლებიცუკავშირდებასიცოცხლისპირველთვეს(028დღისმანძილზე)განვი

თარებულმდგომარეობებსდა/ანგარეგანმიზეზებს(ტრავმები,დაზიანებებიმოწამვლები).

•	 მეორემიდგომა(იყენებსმხოლოდბავშვთასიცოცხლისშემზღუდველიდაავადებებითგამოწვეულისიკ

ვდილისშემთხვევებს)

მეორეგათვლისმეთოდისმიხედვით,პალიატიურიმზრუნველობისპოტენციურიმოსარგებლეარისსაშუ

ალოდ839თხუთმეტწლამდეასაკისბავშვიწელიწადში,რაცშეადგენსდაახლოებით107.7ბავშვს100,000

–15წლისასაკისბავშვზეგადაანგარიშებით.ესგათვლაარმოიცავსისეთმდგომარეობას,როგორიცაა:

ინფექციურიდაპარაზიტულიდაავადებები,ფსიქიკურიდაქცევითიაშლილობები,მწვავერესპირაციული

ინფექციები,გრიპიდაპნევმონია.

•	 მოდიფიცირებული მეორე მიდგომა2:ნეონატალურპერიოდში პაციენტებისთვის პალიატიური სერვისების

მიღებისშეზღუდვისდანაკლებისაჭიროებისგამო(ვინაიდანასეთპაციენტებსსერვისებიშესაბამისგანყო

ფილებებშიმიეწოდებათ),შემოთავაზებულიაგაანგარიშებიდანგამორიცხულიყოსნეონატალურპერიოდში

განვითარებულისიკვდილისშემთხვევები.შესაბამისად,თუმეორემიდგომითგამოანგარიშებულრაოდე

ნობასგამოვაკლებთნეონატალური(028დღის)სიკვდილისშემთხვევებს,სიკვდილისსაერთოშემთხვევე

ბისრაოდენობა4195დან1091მდეშემცირდება5წლიანიპერიოდისთვის(რაცსაშუალოდ218შემთხვევას

გვაძლევსწელიწადში,ხოლო100,000 15წლამდეასაკისბავშვზეგადაანგარიშებითწლიურიმაჩვენებელი

23.9სუტოლდება).

1აღსანიშნავია,რომზემოთმოცემულიგათვლებიმოიცავსსხვადასხვაპალიატიურისაჭიროებებისმქონებავშვებსსაექთნოპალიატიურისა
ჭიროებებისჩათვლით.

2მოდიფიცირებულიმეორემიდგომაშემოთავაზებულიამკვლევარებისმიერშედარებითიანალიზისთვის
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•	 მიიჩნევა, რომ იმ ადამიანების დაახლოებით 1/3, რომლებიც სიცოცხლისთვის საშიში/სიცოცხლის შემ

ზღუდველიდაავადებით არიან შეპყრობილნი, საჭიროებენ სპეციალიზირებული პალიატიური სერვისე

ბისმიღებასსიცოცხლისგარკვეულეტაპზე.ზემოთმოყვანილიგათვლებისგათვალისწინებით,დღესსა

ქართველოშისპეციალიზირებულიპალიატიურისერვისებისსაჭიროებებისმქონე 15წლამდებავშვების

რაოდენობა წელიწადში საშუალოდ 75 შეადგენს.დროის მოცემულ მომენტში იმ ბავშვთარაოდენობა,

რომლებიცერთდროულადსაჭიროებენასეთისერვისებისმიღებასგაცილებითმცირეადაშესაძლოაშე

ადგენდესსაშუალოდ1520ბავშვს.

დღესარსებულიპალიატიურისერვისები,
მოცულობადასაჭიროება

•	 06წლამდეასაკისბავშვთასახლებშიჩატარებულიკვლევისმონაცემებისმიხედვით,დღესსაექთნოპა

ლიატიურიმზრუნველობის/მოვლისსაჭიროებისმქონე27ბავშვიირიცხება(იგულისხმებაგრძელვადიან

ქრონიკულპრობლემებთანდაკავშირებულიარასამედიცინოლიცენზირებადი, არამედსაექთნოტიპის

დახმარებისმიწოდება),ხოლოჰოსპისისმომსახურებისსაჭიროებისმოქონებავშვთარაოდენობა5სშე

ადგენს(სულ71რეგისტრირებულიბავშვიდან);

•	 618წლამდეასაკისბავშვთასახლებშირეგისტრირებული19ბავშვიდანუხეში(არაკვლევისშედეგებზე

დაფუძნებული)გათვლით,შესაძლოა5ბავშვსესაჭიროებოდესპალიატიურიმზრუნველობის/მკურნალო

ბისსხვადასხვატიპისსერვისები(აქიგულისხმებამწოლიარექორონიკულიპრობლემებისმქონებავშვე

ბი);

•	 არსებობსკიდევერთიძალიანმნიშვნელოვანიკატეგორია/ჯგუფიბავშვებისა,რომლებიცრჩებიანოჯა

ხებში მშობლების მზრუნველობის პირობებში, რომლებსაც ჯანმრთელობასთანდაკავშირებული, ასევე,

მძიმეპრობლემებიგააჩნიათდასაჭიროებენდახმარებას.ესკონტინგენტისამწუხაროდშესწავლილიარ

არარის.დასახელდამხოლოდორიბავშვი,რომლებიცპალიატიურსტაციონარულმომსახურებასიღებენ

ბინაზე(პორტატულისუნთქვისაპარატისგამოყენებით);

•	 ექსპერტის მოსაზრებით, სიცოცხლის ხანგრძლივობა პალიატიური საჭიროებების მქონე ბავშვებისთვის

არისშეზღუდული,რამდენადაცისინიდღესარიღებენსრულპალიატიურსერვისს.მომავალში,როდესაც

ასეთიბავშვებიმიიღებენნორმალურ,სრულფასოვანპალიატიურმზრუნველობას/მომსახურებებს–მათი

სიცოცხლისხანგრძლივობადახარისხიმნიშვნელოვნადგაიზრდება/გაუმჯობესდება.შესაბამისად,დინა

მიკისადასერვისებისმოცულობისგანსაზღვრისათვისესფაქტორიგასათვალისწინებელიადაგათვლე

ბისმეტობითგაკეთებაარისსაჭირო,რაცუზრუნველყოფსასეთიბავშვებისსრულადდაფარვასდასრულ

ფასოვანმოცვასსერვისებით;

•	 მ.იაშვილისსახელობისბავშვთაცენტრალურისაავადმყოფოსპალიატიურგანყოფილებაშიდაკრი

ტიკულიმედიცინისდეპარტამენტშიკვლევისმომენტისთვისდახმარებასიღებდა13ბავშვიერთდრო

ულად.პალიატიურ განყოფილებაში არ ხდებაონკოლოგიური პროფილის პაციენტების განთავსება,

შესაბამისად,ამკონტინგენტისდაყოვნებასტაციონარშიხშირშემთხვევაში6თვესაღემატება.პალია

ტიურიგანყოფილებადაკომპლექტებულიარეანიმაციულგანყოფილებაშიმომუშავესამედიცინოპერ

სონალით,რომელთაცსპეციალიზირებულიკურსიბავშვთაპალიატიურისერვისებისმიწოდებაშიარ

გაუვლიათ;
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•	 ონკოპრევენციის ცენტრისადაოკოლოგიის ეროვნული ცენტრის ჰოსპისში კვლევის მომენტისთვის არ

იღებდამომსახურებასარცერთიბავშვიდამოზარდი.ბავშვთაკონტინგენტისმიმართვიანობაკი5ზენაკ

ლებია;

•	 დღესხელმიუწვდომელიაფსიქოლოგიურიპალიატიურიდახმარებისსერვისიდაასევე,არარსებობსპა

ციენტისგარდაცვალებისშემდეგოჯახისწევრებისთვის/ახლობლებისთვისდახმარებისაღმოჩენისსერ

ვისი.ფრაგმენტულიასოციალურიმუშაკისჩართულობასერვისისმიწოდებაში.

ტერმინთაგანმარტება
საქართველოსკანონიჯანმრთელობისდაცვისშესახებპალიატიურმზრუნველობასადამკურნალობასშემდეგნა

ირადგანსაზღვრავს:

„პალიატიურიმზრუნველობა–აქტიური,მრავალპროფილურიმზრუნველობა,რომლისუპირველესიამოცანაატკი

ვილისადასხვაპათოლოგიურისიმპტომებისმოხსნა,ავადმყოფთასოციალურიდაფსიქოლოგიურიდახმარება,

სულიერითანადგომა.იგივრცელდებაიმპაციენტებზე,რომელთადაავადებამკურნალობასაღარექვემდებარე

ბა;ასეთიმზრუნველობითშესაძლებელიაავადმყოფებისადამათიოჯახებისცხოვრებისხარისხისგაუმჯობესება“;

(8.05.2007N4719)

„პალიატიურიმკურნალობა–სამედიცინომომსახურება,რომლითაცრადიკალურადარუმჯობესდებაპაციენტის

მდგომარეობა,არიცვლებაარაკეთილსაიმედოპროგნოზიდარომლისმიზანიაპაციენტისმდგომარეობისდროე

ბითშემსუბუქება“;(8.05.2007N4719)

„....ბევრბავშვსადამოზარდს,რომლებიცპალიატიურმზრუნველობასსაჭიროებენსიცოცხლისშემზღუდავიდაა

ვადებისდიაგნოზიაქვს...ასეთმაბავშვებმაშესაძლოახანგრძლივიპერიოდისგანმავლობაშიიცხოვრონამდაა

ვადებასთანერთად...ბავშვებისადამოზარდებისსაჭიროებებიკიგანსხვავდებამოზრდილიადამიანებისსაჭირო

ებებისგან...“3

„...პალიატიურიმზრუნველობაბავშვებისადამოზარდებისთვის,რომლებიცსიცოცხლისშემზღუდველიდაავადე

ბისდიაგნოზითცხოვრობენ,გულისხმობსაქტიურდაკომპლექსურმიდგომასმკურნალობისადამზრუნველობის

მიმართ.იგიიწყებადიაგნოზისდასმისმომენტიდან,გრძელდებაბავშვისსიცოცხლისბოლომდედამოიცავს,ასევე,

გარდაცვალებისშემდგომპერიოდს.პალიატიურიმზრუნველობაბავშვებისათვისაერთიანებსფიზიკურ,ემოციო

ნალურ,სოციალურდასულიერელემენტებსდამიზნადისახავსროგორც,ბავშვისცხოვრებისხარისხისგაუმჯობე

სებას,ასევე,ოჯახისწევრებისფსიქოლოგიურმხარდაჭერას.პალიატიურიმზრუნველობამოიცავსერთისმხრივ,

დაავადებასთანდაკავშირებულიმძიმესიმპტომებისადამათთანდაკავშირებულიტკივილისმართვას,ხოლომეო

რესმხრივ,ბავშვისგარდაცვალებითგამოწვეულმძიმედანაკლისთანდაკავშირებულისტრესულიმდგომარეობის

პერიოდშიოჯახისწევრებისფსიქოლოგიურმხარდაჭერას...“4

3DepartmentofHealthandChildren(2001)ReportoftheNationalAdvisoryCommitteeonPalliativeCare.Dublin:StationeryOffice

4AGuidetotheDevelopmentofChildren’sPalliativeCareServices,ACT,3rdedition,2009
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აღიარებულია,რომბავშვთაპალიატიურიმზრუნველობაარისსფერო,რომელსაცგანსაკუთრებულიუნარჩვევები

დაცოდნასჭირდება.პალიატიურიმზრუნველობა,ზოგადად,არისსხვადასხვასპეციალობისადამიანების,აგრეთვე

არაპროფესიონალების,მათშორის,პაციენტისოჯახისწევრებისადასხვაახლობლების,ერთობლივიზრუნვაიმ

ადამიანებისმდგომარეობისშემსუბუქებასადაკეთილდღეობაზე,რომელთაცმძიმედაავადებააქვთ.იგულისხ

მებაისეთიდაავადებები,რომელთაგანკურნებაშეუძლებელიადარომლებიციწვევენტკივილსადასხვაძლიერ

შემაწუხებელსიმპტომებს.ამასთან,აღიარებულია,რომბავშვთაპალიატიურიმზრუნველობაარისცალკედარგი,

თუმცაისმჭიდროკავშირშიამოზრდილთაპალიატიურმზრუნველობასთან(ჯანმრთელობისმსოფლიოორგანი

ზაცია,2002).

2011 წელსტომასლინჩისმიერმომზადებულანგარიშში: „პალიატიურიმზრუნველობისსაჭიროებებისშეფასება

საქართველოში“ნათქვამია,რომდაახლოებით2530,000ადამიანსყოველწლიურადსაქართველოშიესაჭიროება

პალიატიურიმზრუნველობისესათუისსერვისი,დაამასთან,4,0004,500ადამიანსაქვსასეთისაჭიროებებიდროის

მოცემულმომენტში(ერთდროულად).დამატებით,იმფაქტისგათვალისწინებით,რომასეთისაჭიროებებისმქონე

პაციენტებისმოვლასადაზედამხედველობაშიჩართულიაოჯახისმინიმუმ2წევრი–მოცემულირიცხვი3ზეუნდა

გამრავლდეს,რათამივიღოთპალიატიურიმზრუნველობისსამიზნემოსახლეობისსართორაოდენობა(ასეთიგა

დაანგარიშებაგვაძლევს75,000–90,000ადამიანსწელიწადში).თუმცა,ასეთიდიდირაოდენობისადამიანებისთვის

პალიატიურისერვისებისმიწოდებაძალიანდიდფინანსურდაადამიანურრესურსებთანარისდაკავშირებული

(საჭიროებსდაახლოებით1750ექიმსადაექთანსდა215პალიატიურსაწოლს).აღსანიშნავია,რომესსტატისტიკა

მოიცავსსაქართველოსმთელმოსახლეობასასაკისმიუხედავად18წლამდეასაკისმოსახლეობისჩათვლით.შე

საბამისად,საჭიროამოხდესგათვლასამიზნეკონტინგენტისკონკრეტულიკატეგორიების/საჭიროებებისშესაბამი

სად.

პალიატიურისაჭიროებებისმქონე
კონტინგენტისკატეგორიები
პალიატიურიმზრუნველობისძირითადსამიზნეჯგუფსწარმოადგენენისპაციენტები,მათიმომვლელებიდაოჯახის

წევრები,ვისაცპროგრესირებადი,სიცოცხლისშემზღუდველიდაავადებისდიაგნოზიაქვთ.ასეთიმიდგომით,შე

საძლოამოსახლეობისსაკმაოდდიდინაწილიწარმოადგენდესპალიატიურისერვისებისმიღებისსამიზნეჯგუფს,

თუმცა,მიუხედავადამისა,პალიატიურისერვისებისშინაარსიდამოცულობაერთმანეთისგანშესაძლოამნიშვნე

ლოვნადგანსხვავდებოდესქვემოთმოცემულიკატეგორიებისმიხედვით5:

კატეგორია1

ყველაზედიდიზომისჯგუფსშეადგენენისპაციენტები,რომლებსაცარესაჭიროებათსპეციალიზირებულიპა

ლიატიურისერვისებიდამათისაჭიროებებისდაკმაყოფილებაშესაძლებელიასაკუთარირესურსებითდა/ან

პირველადიჯანდაცვისდონეზეხელმისაწვდომიმომსახურებით.ითვლება,რომიმადამიანებისდაახლოებით

2/3,რომლებიცსიცოცხლისთვისსაშიში/სიცოცხლისშემზღუდველიდაავადებითარიანდაავადებულნი,სწო

რადამკატეგორიაშიხვდებიანდაარიღებენსპეციალიზირებულპალიატიურსერვისებსგარდაცვალებამდე.

აღსანიშნავიაისგარემოება,რომამტიპისპაციენტებისდიდუმრავლესობასდასმულიაქვსარაავთვისებიანი

(nonmalignant)დაავადებისდიაგნოზი (აღსანიშნავია,რომ სიმსივნისდიაგნოზის შემთხვევაში პაციენტების

გაცილებითდიდინაწილისაჭიროებსპალიატიურსერვისებს).შესაბამისად,აღნიშნულიჯგუფიყველაზედიდი

5AguidetoPalliativeServiceDevelopment:Apopulationbasedapproach,Palliaticecare,Australia
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რაოდენობითარისხოლმეწარმოდგენილიპალიატიურიმომსახურებისსამიზნეპაციენტებისსაერთორაო

დენობაში.

კატეგორია2

იმპაციენტებისგარკვეულრაოდენობას,რომელსაცდასმულიაქვსსიცოცხლისშემზღუდველიდაავადებისდიაგ

ნოზი, მოსალოდნელიაჰქონდეთდაავადებასთანდაკავშირებულისიმპტომებისსპორადიულიგამწვავებისეპი

ზოდები(ტკივილიდასხვასიმპტომები,სოციალურიდაემოციურისტრესიდაა.შ.).ასეთშემთხვევებში,ასეთპაცი

ენტებისთვისშესაძლოასაჭიროგახდესსპეციალიზირებულიპალიატიურისერვისებისმიწოდება(კონსულტაცია,

რჩევადაა.შ).ამასთან,ისინიროგორცწესი,აგრძელებენმკურნალობასპირველადიჯანდაცვისდონეზე.

კატეგორია3

ამჯგუფშიშედიანისეთიპაციენტები,რომლებსაცუდიდესისაჭიროებებიაქვთდაგანიცდიანკომპლექსურფიზიკურ,

სოციალურ,ფსიქოლოგიურდა/ანსულიერტანჯვასარსებულიდაავადების/მდგომარეობისგამო.მათისაჭიროებების

დაკმაყოფილებამკურნალობისდამტკიცებული,სტანდარტულიპროტოკოლებისგამოყენებითშეუძლებელია.შედე

გად,ასეთიპაციენტებისაჭიროებენსპეციალიზირებულპალიატიურსერვისებსდამიდგომებს.ესჯგუფიწარმოადგენს

პალიატიურისერვისებისშესაბამისისამიზნეჯგუფისნაწილს,თუმცამათიწილიიმპაციენტებისსართორაოდენობაში,

რომლებსაცსიცოცხლისშემზღუდველიდაავადებისდიაგნოზიაქვთდასმული,ძალიანმცირეა.ამკატეგორიისპაციენ

ტები,როგორცწესი,საჭიროებენმკურნალობასმკაცრადინდივიდუალიზირებულისქემებისშესაბამისად.

„...სიცოცხლისთვის საშიში, სიცოცხლის შემზღუდავი დაავადების დიაგნოზის მქონე თითოეული ადამიანი

(განურჩევლადდაავადების სიმძიმისადაპროგნოზისა) საჭიროებს პირველადი ჯანდაცვის იმ მომწოდებელთან

ხელმისაწვდომობას,რომელსაცსპეციალურიცოდნადაგამოცდილებაგააჩნიამიაწოდოსსერვისიასეთიდიაგნო

ზისმქონეპაციენტს.ასეთუნარჩვევებს,დამოკიდებულებასდაცოდნას,რომლითაცპირველადიჯანდაცვისდო

ნეზეხდებაპაციენტებისმკურნალობა,უწოდებენკიდეც„პალიატიურმიდგომას“.პალიატიურიმიდგომაეფუძნება

პალიატიურიმზრუნველობისძირეულპრინციპებს...“

ინკურაბელურპაციენტთაპალიატიური
მზრუნველობისსახელმწიფოპროგრამა
საქართველოში 2006 წლიდანფუნქციონირებს ინკურაბელურპაციენტთა პალიატიური მზრუნველობის სახელმ

წიფოპროგრამა (პროგრამულიკოდი35 03 03 11). პროგრამის მიზანია ინკურაბელურიპაციენტებისცხოვრების

ხარისხისგაუმჯობესებასაჭირომომსახურებებზეფინანსურიხელმისაწვდომობისგაზრდისადასპეციფიკურიმე

დიკამენტებითუზრუნველყოფისგზით.

აღნიშნულიპროგრამამოიცავსშემდეგოთხკომპონენტს:

1. ინკურაბეულპაციენტთაამბულატორიულიპალიატიურიმზრუნველობა;

2. ინკურაბეულპაციენტთასტაციონარულიპალიატიურიმზრუნველობა;

3. ინკურაბეულპაციენტთამედიკამენტებითუზრუნველყოფა(ა.ინკურაბეულპაციენტთამედიკამენტებითუზრუნ

ველყოფადაბ.სპეციალურისამკურნალოსაშუალებებითტრანსპორტირების,შენახვისადაგაცემისხარჯები)
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4. ინკურაბეულიპაციენტებისთვისსამედიცინოცნობებისადარეცეპტებისგაცემა.

პროგრამისმოსარგებლეებადგანისაზღვრებიან:

•	 ქ.თბილისის,ქ.ქუთაისის,ქ.თელავის,ქ.ზუგდიდის,ქ.ოზურგეთისადაქ.გორისმუნიციპალიტეტებშირეგისტ

რირებულისაქართველოსმოქალაქეინკურაბელურიპაციენტები(ინკურაბელურპაციენტთაბინაზეამბულა

ტორიულიპალიატიურიმზრუნველობისკომპონენტი,რომელიცხორციელდებამობილურიგუნდებისმიერ);

•	 საქართველოს მოქალაქე ინკურაბელური პაციენტები, რომლებიც საჭიროებენ სტაციონარულპალიატიურ

მოვლას(ინკურაბელურპაციენტთასტაციონარულიმოვლისადასიმპტომურიმკურნალობისკომპონენტი);

- საქართველოს მოქალაქეები, გარდა ა) „სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმ

რთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების

განსაზღვრისშესახებ“საქართველოსმთავრობის2009წლის9დეკემბრის#218დადგენილებითადაბ)

„ჯანმრთელობისდაზღვევის სახელმწიფოპროგრამებისფარგლებში 05 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავ

შვების,60წლისდაზემოთასაკისქალებისდა65წლისდაზემოთასაკისმამაკაცების(საპენსიოასაკის

მოსახლეობა),სტუდენტების,შეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონებავშვთადამკვეთრადგამოხატული

შეზღუდულიშესაძლებლობებისპირთაჯანმრთელობისდაზღვევისმიზნითგასატარებელიღონისძიებე

ბისადასადაზღვევოვაუჩერისპირობებისგანსაზღვრისშესახებ“საქართველოსმთავრობის2012წლის

7 მაისის#165დადგენილებით განსაზღვრული მოსარგებლეებისადა გ) ტუბერკულოზითდაავადებული

ინკურაბელურიპაციენტებისა.

- საქართველოსმოქალაქეშიდსითდაავადებულიინკურაბელურიპაციენტები

•	 საქართველოსმოქალაქეებიდასაქართველოშიმუდმივადმცხოვრებიპირები(ინკურაბელურპაციენტთამე

დიკამენტებითუზრუნველყოფისკომპონენტი).

აღნიშნულისახელმწიფოპროგრამისფარგლებშიმოქმედიდაფინანსებისმეთოდოლოგიადაანაზღაურებისწესი

განისაზღვრებაშემდეგიპირობებისშესაბამისად:

•	 ინკურაბელურპაციენტთაამბულატორიულიპალიატიურიმზრუნველობისკომპონენტითგათვალის

წინებულიმომსახურებისანაზღაურებისერთეულიავიზიტი,რომლისანაზღაურებაშეადგენს11ლარს

(ვიზიტიხორციელდებამობილურიგუნდისმიერ,რომელიცდაკომპლექტებულიაექიმისადაექთნის

მიერ);

•	 ინკურაბელურპაციენტთასტაციონარულპალიატიურიმოვლისდასიმპტომურიმკურნალობისკომპო

ნენტით გათვალისწინებული მომსახურების ანაზღაურების ერთეულია საწოლდღე, რომლის მაქსიმა

ლურიღირებულებაა75ლარიდაპროგრამითიფარებამომსახურებისფაქტობრივიხარჯის70%,ხოლო

მოსარგებლისმხრიდანთანაგადახდაშეადგენს30%ს.ამასთან,თანაგადახდაარეხებათშიდსითდაა

ვადებულპირებს;

•	 ინკურაბეულპაციენტთამედიკამენტებითუზრუნველყოფისკომპონენტითგათვალისწინებულიმომსახუ

რებისფარგლებშიპროგრამისმოსარგებლეთათვისსპეციფიურიმედიკამენტებითუზრუნველყოფახდება

უსასყიდლოდ(თანაგადახდისგარეშე)პროგრამისთვისგამოყოფილითანხებისასიგნებებისფარგლებში
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სახელმწიფოპროგრამითგანსაზღვრულიმომსახურებებისმიწოდებასახორციელებენშემდეგისამედიცინოდაწე

სებულებები(ქვემოთჩამონათვალშიმითითებულიამხოლოდისდაწესებულებები,რომლებიცსერვისებსაწვდიან

ბავშვებსადა18წლამდემოზარდებს):

•	 საქართველოსონკოლოგიისნაციონალურიცენტრისჰოსპისი;

•	 ონკოპრევენციისცენტრისჰოსპისი;

•	 მ.იაშვილისსახელობისბავშვთაცენტრალურისაავადმყოფო.

პროგრამისბიუჯეტიგანისაზღვრება2,789.4ათასილარით:

# კომპონენტი
ბიუჯეტი

(ათასილარი)

1 ინკურაბეულპაციენტთაამბულატორიულიპალიატიურიმზრუნველობა 1,884.4

2 ინკურაბეულპაციენტთასტაციონარულიპალიატიურიმზრუნველობა 309

3 ინკურაბეულპაციენტთამედიკამენტებითუზრუნველყოფა 592

3.1 ინკურაბეულპაციენტთამედიკამენტებითუზრუნველყოფა 402

3.2
სპეციალურისამკურნალოსაშუალებებითტრანსპორტირების,შენახვისადა
გაცემისხარჯები

190

4 ინკურაბეულიპაციენტებისთვისსამედიცინოცნობებისადარეცეპტებისგაცემა 4

სულ 2,789.4

საქართველოსმოქალაქეებია)„სახელმწიფოპროგრამებისფარგლებშიმოსახლეობისჯანმრთელობისდაზღვე

ვისმიზნითგასატარებელიღონისძიებებისადასადაზღვევოვაუჩერისპირობებისგანსაზღვრისშესახებ“საქართ

ველოსმთავრობის2009წლის9დეკემბრის#218დადგენილებითადაბ)„ჯანმრთელობისდაზღვევისსახელმწიფო

პროგრამებისფარგლებში05წლის(ჩათვლით)ასაკისბავშვების,60წლისდაზემოთასაკისქალებისდა65წლის

დაზემოთასაკისმამაკაცების(საპენსიოასაკისმოსახლეობა),სტუდენტების,შეზღუდულიშესაძლებლობებისმქო

ნებავშვთადამკვეთრადგამოხატულიშეზღუდულიშესაძლებლობებისპირთაჯანმრთელობისდაზღვევისმიზნით

გასატარებელიღონისძიებებისადასადაზღვევოვაუჩერისპირობებისგანსაზღვრისშესახებ“საქართველოსმთავ

რობის2012წლის7მაისის#165დადგენილებითგანსაზღვრულიმოსარგებლეებისპალიატიურისერვისებისმიწო

დება,საჭიროებისშემთხვევაში,ფარავსსამედიცინოდაზღვევისპროგრამა.
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პოლიტიკურიმზრუნველობისსაჭიროებისმქონე
ბავშვთარაოდენობისგათვლა

აღიარებულია,რომპალიატიურიმზრუნველობისსაჭიროებებისშეფასებაჯერკიდევგანვითარებადისფეროა,შე

საბამისად,მნიშვნელოვანიაიმისაღიარება,რომესჯერკიდევარარისზუსტიმეცნიერებადაზუსტიგათვლების

გაკეთებაამეტაპზეშეუძლებელია.ესსირთულე,ასევე,გამოწვეულიაიმით,რომშეუძლებელიაკონკრეტულისა

მიზნეჯგუფისზუსტიგანსაზღვრა,რამდენადაცდღესდღეობითჯერკიდევარარსებობსშეთანხმებულიხედვაჯგუ

ფის შესაძლომახასიათებლების შესახებ. ასევე, საჭიროა აღინიშნოს,რომ მიუხედავად იმისა,რომ აღნიშნული

ანგარიშიიყენებსუახლესინფორმაციასბავშვთარაოდენობასადასიკვდილისშემთხვევებზე,წინამდებარეანგა

რიშშიწარმოდგენილირაოდენობებიარისმხოლოდგათვლები.

კვლევისრაოდენობრივინაწილისათვისწინამდებარეანგარიშიიყენებსახალიზელანდიისპალიატიურიმზრუნვე

ლობისსაბჭოსმიერ2011წელსგამოქვეყნებულანგარიშში–„პალიატიურიმომსახურებისსაჭიროებებისშეფასება“

–გამოყენებულმოდელს(McNamaraatal2006).აღნიშნულიმოდელიმიზნადისახავსპალიატიურიმომსახურების

პოტენციურიბენეფიციარებისრაოდენობისგანსაზღვრასსხვადასხვამიდგომის,მეთოდოლოგიისგამოყენებით:

•	 ერთიმიდგომაპალიატიურისერვისებისპოტენციურიმომხმარებლებისგათვლისთვისმხედველობაშიიღებს

სიკვდილიანობისყველაშემთხვევასბავშვებსადამოზარდებში(ჩვენსშემთხვევაში,მონაცემთაშეზღუდვის

გათვალისწინებით,აღებულია15წლამდეასაკისბავშვებთანდაკავშირებულისტატისტიკა)განურჩევლადსიკ

ვდილის გამომწვევი მიზეზისა.თუმცა, აღსანიშნავია ის,რომ აღნიშნული გათვლა არ ითვალისწინებს ისეთ

მდგომარეობებს, რომლებიც არ ექვემდებარება პალიატიურ მზრუნველობასდა შესაბამისად, გამორიცხავს

028დღისმანძილზედამდგარსიკვდილისშემთხვევებსდა/ანგამოწვეულსგარეგანიმიზეზებით(ტრავმები,

მოწამვლებიდასხვა);

•	 მეორემიდგომამხედველობაშიიღებსსიკვდილისმხოლოდიმშემთხვევებს,რომელიცუშუალოდსიცოცხ

ლისშემზღუდველმდგომარეობებსდადიაგნოზებსუკავშირდება.აღსანიშნავიაისფაქტი,რომესმიდგომაარ

ითვალისწინებსისეთიდაავადებებითადამდგომარეობებითგამოწვეულსიკვდილისშემთხვევებს,როგორიც

არისინფექციურიდაპარაზიტულიდაავადებები,ფსიქიკურიდაქცევითიაშლილობები,მწვავერესპირატორუ

ლიინფექციები,გრიპიდაპნევმონია.გათვლებისთვისგამოყენებულიადაავადებათაკატეგორიები,რომელიც

აღებულია2007წლისდიდიბრიტანეთისჯანმრთელობისდეპარტამენტისანგარიშიდან„პალიატიურიმზრუნ

ველობის სტატისტიკა ბავშვებსადა მოზარდებში“. აღნიშნულანგარიშში წარმოდგენილია ბავშვთა ასაკთან

დაკავშირებულისიკვდილიანობისსტატისტიკა,რომლებიცგამოწვეულიაისეთიმდგომარეობებითადამიზე

ზებით,რომლებისთვისაცპალიატიურიმზრუნველობისსაჭიროებისალბათობამაღალია.აღნიშნულიმიდგომა

გათვლებისათვისიყენებსICD10AMშესაბამისკოდებსდაავადებებისძირითადიჯგუფებისათვის,რაცგათვ

ლებისგაკეთებისთვისმთავარკრიტერიუმსწარმოადგენს.

სიკვდილიანობისსტატისტიკა

15წლამდეასაკისბავშვთადამოზარდთასიკვდილიანობისშემთხვევევებისსტატისტიკააღებულიასაქართველოს

შრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროსდაავადებათაკონტროლისადასაზოგადოებრივი

ჯანმრთელობისეროვნულიცენტრის20072011წლებისსტატისტიკურიცნობარიდან.ქვემოთცხრილშიN1მოცემუ

ლიასიკვდილისყველაშემთხვევა(აბსოლუტურრიცხვებში)დამაჩვენებლები100,000ბავშვზეგადაანგარიშებით

წლებისმიხედვით.2007–2011წლებშიბავშვთაასაკისსიკვდილისშემთხვევებისსაერთორაოდენობამშეადგინა
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4,480(წელიწადშისაშუალოდ896სიკვდილისშემთხვევა),რაცგვაძლევს100,000ბავშვზესიკვდილის118შემთხვე

ვასწელიწადში.

ცხრილიN1:სიკვდილისშემთხვევები015წლამდეასაკისბავშვებში20072011

წლები
სიკვდილის

შემთხვევების
რაოდენობა

2007 761

2008 909

2009 971

2010 928

2011 911

სიკვდილისშემთხვევები(სულ) 4480

საშუალორაოდენობაწელიწადში 896

საშუალოწლიურიმაჩვენებელი100,00015წლამდეასაკისბავშვზე 118

ნეონატალურიდაპერინატალურიპერიოდისსიკვდილიანობასთანდაკავშირებულისტატისტიკაწლებისმიხედვით

შემდეგნაირადგამოიყურება:

ცხრილიN2:ნეონატალურდაპერინატალურპერიოდშიგანვითარებულისიკვდილისშემთხვევებიწლებისმიხედვით

სიკვდილისშემთხვევები 2007 2008 2009 2010 2011

გარდაიცვალა06დღემდე 467 516 558 410 349

გარდაიცვალა728დღემდე 118 147 214 186 139

გარდაიცვალ028დღემდე 585 663 772 596 488

სულ5წლიანიპერიოდისთვის 3104

საშუალოწელიწადში 620.8

როგორცზემოთაღვნიშნეთ,ხელმისაწვდომისტატისტიკიდანშეუძლებელია15196წლისასაკობრივჯგუფთანდა

კავშირებული სიკვდილიანობის სტატისტიკის გამოყოფადაავადებათა კონკრეტული ნოზოლოგიების მიხედვით.

შესაბამისად,წარმოდგენილიანგარიშიიყენებსსაქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახურისმონაცემებს,

სადაც1519წლისასაკისმოზარდებშისხვადასხვამიზეზებითგამოწვეულისიკვდილისშემთხვევებიჯამურადარის

წარმოდგენილი.

61518წლისასაკობრივიჯგუფისსიკვდილისშემთხვევებისსტატისტიკაამოღებაშეუძლებელია,რადგანსაქართველოსსტატისტიკისეროვნუ
ლისამსახურისიკვდილისსტატისტიკასგვაწვდის1519წლისასაკობრივიჯგუფისთვის.
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ცხრილიN3:1519წლისასაკშიგანვითარებულისიკვდილისშემთხვევები

2007 2008 2009 2010 2011

გარდაიცვალა1519წლის 143 186 170 157 133

*წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური/ჯეოსტატი. მონაცემები არ იძლევა სიკვდილის გამომწვევი
მიზეზისმიხედვითდისაგრეგაციისშესაძლებლობას

პირველიმიდგომა:ბავშვთასიკვდილისყველაშემთხვევა

როგორცაღვნიშნეთ,პირველიმიდგომამხედველობაშიიღებს15წლამდეასაკისბავშვთასიკვდილისყველაშემ

თხვევასგანურჩევლადმისიგამომწვევიმდგომაროებისადამიზეზისა,თუმცაგამორიცხავსრამდენიმემდგომარე

ობას(028დღისმანძილზედამდგარსიკვდილისშემთხვევებსდა/ანგამოწვეულსგარეგანიმიზეზებით(ტრავმები,

მოწამვლებიდასხვა)).ქვემოთმოცემულცხრილშიწამოდგენილიასიკვდილისშემთხვევებისსაერთორაოდენობა

2007–2011წლებშიმითითებულიგამონაკლისებისგათვალისწინებით.

შესაბამისად,აღნიშნულიგათვლისმიხედვითსიკვდილისშემთხვევებისსაერთორაოდენობა15წლისასაკისქვე

მოთბავშვებისათვის2007–2011წლებშიშეადგენს1222ს(საშუალოდ244.4წელიწადში),რაცგვაძლევს32.2სა

შუალოწლიურმაჩვენებელს100,000ბავშვზეგადაანგარიშებით.ამასთან,სიკვდილისშემთხვევებისსაერთორა

ოდენობა028დღისმანძილზეშეადგენს3104შემთხვევასჯამშიანალიზისთვისაღებული5წლიანიინტერვალის

მანძილზე.

ცხრილიN4:სიკვდილისშემთხვევებიდამაჩვენებელი100,00015წლამდეასაკისბავშვზე20072011წლებში(გათვლის

პირველიმიდგომა)

სიკვდილისყველაშემთხვევა რა-ბა
საშუალო

წელიწადში

საშუალო
წლიური

მაჩვენებელი

ყველა15წლამდესიკვდილისშემთხვევებსგამოკლებულიაისეთი
მდგომარეობები,როგორიცაასივდილი028დღისმანძილზედა
გამოწვეულიგარეგანიმიზეზებით(ტრავმები,მოწამვლებიდასხვ)

1222 244.4 32.2

პირველიგათვლისმიხედვით, პალიატიურიმზრუნველობის პოტენციურიმოსარგებლეარისსაშუალოდ245

თხუთმეტწლამდეასაკისბავშვიწელიწადში,რაცშეადგენსდაახლოებით32ბავშვს100,00015ასაკისმოსახ

ლეზეგადაანგარიშებით.ამასთან,ამრაოდენობაშიარშედისმოცემულიასაკობრივიჯგუფისსიკვდილისის

შემთხვევები,რომლებიცუკავშირდებასიცოცხლისპირველთვეს(028დღისმანძილზე)და/ანგარეგანმიზე

ზებს.

მეორემიდგომა:ბავშვთასიცოცხლისშემზღუდველიდაავადებებით 
გამოწვეულისიკვდილიანობა

მეორემიდგომა,როგორცაღვნიშნეთ,ითვალისწინებსბავშვთაასაკისსიკვდილისმხოლოდიმშემთხვევებს,რო

მელიცუშუალოდსიცოცხლისშემზღუდველმდგომარეობებსდადიაგნოზებსუკავშირდება.აღსანიშნავიაისფაქტი,

რომაღნიშნულიმიდგომაარითვალისწინებსისეთიდაავადებებითადამდგომარეობებითგამოწვეულსიკვდი
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ლისშემთხვევებს,როგორიცაა:ინფექციურიდაპარაზიტულიდაავადებები,ფსიქიკურიდაქცევითიაშლილობები,

მწვავერესპირატორულიინფექციები,გრიპიდაპნევმონია.

ქვემოთ(იხ.ცხრილიN5)მოცემულიასიკვდილისშემთხვევებისსტატისტიკა2007–2011წლებშიდაავადებათაკონკ

რეტულიჯგუფებისმიხედვით.ანალიზისშედეგებიგვიჩვენებს,რომსიკვდილისშემთხვევებისსაერთორაოდენობა

5წლიანიინტერვალისპერიოდშიმოცემულიასაკობრივიჯგუფისათვისშეადგენს4195შემთხვევას(საშუალოდ839

წელიწადში),რაცგვაძლევს107.7ს100,000ბავშვზეგადაანგარიშებით.აღსანიშნავია,რომესმაჩვენებელიმოიცავს

პერინატალურპერიოდში(07დღემდე)განვითარებულისიკვდილისშემთხვევებს,რომელთასაერთორაოდენო

ბა2576სშეადგენს(საერთორაოდენობის60%ზემეტი).ესუკანასკნელიარარისგათვალისწინებულიგათვლის

პირველიმიდგომაში,შესაბამისად,მაჩვენებელიამშემთხვევაშიგაცილებითმაღალია(3.5ჯერმაღალიპირველ

მიდგომასთანშედარებით).

ცხრილი5:სიკვდილისშემთხვევებიდამაჩვენებელიდაავადებისჯგუფებისმიხედვით100,000ბავშვზე015წლამ

დებავშვებში20072011

სიცოცხლისშემზღუდველიდაავადებებისჯგუფები რა-ბა
საშუალო

წელიწადში

საშუალო
წლიური

მაჩვენებელი

სიმსივნეები 61 12.2 1.6

სისხლისადასისხლმბადიორგანოებისავადმყოფობებიდაიმუნური
მექანიზმისჩართვითგამოწვეულიზოგიერთიდარღვევა 8 1.6 0.2

ენდოკრინულისისტემის,კვებისადანივთიერებათაცვლისდარღვევით
გამოწვეულიავადმყოფობები 5 1 0.1

ნერვულისისტემისავადმყოფობები 117 23.4 3.1

სისხლისმიმოქცევისსისტემისავადმყოფობები 75 15 2.0

სასუნთქისისტემისავადმყოფობები 271 54.2 7.1

საჭმლისმომნელებელისისტემისავადმყოფობები 35 7 0.9

ძვალკუნთოვანისისტემისადაშემაერთებელიქსოვილის
ავადმყოფობები 2 0.4 0.1

შარდსასქესოსისტემისავადმყოფობები 14 2.8 0.4

პერინატალურპერიოდშიგანვითარებულიზოგიერთიმდგომარეობა 2576 515.2 67.8

თანდაყოლილიანომალიები(განვითარებისმანკები),დეფორმაციებიდა
ქრომოსომულიდარღვევები 291 58.2 7.7

კლინიკურიდალაბორატორიულიგამოკვლევებითგამოვლენილი
სიმპტომები,ნიშნებიდაგადახრებინორმიდან,რომლებიცარარის
შეტანილისხვარუბრიკებში 488 97.6 12.9

ტრავმები,მოწამვლებიდაგარეგანიმიზეზებისზემოქმედებისზოგიერთი
სხვაშედეგი 154 30.8 4.1

არაზუსტადაღნიშნული 98 19.6 2.6

სულ 4195 839 107.7
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შედეგად, მეორე გათვლის მიხედვით, პალიატიური მზრუნველობის პოტენციური მოსარგებლე არის საშუალოდ

839თხუთმეტწლამდეასაკისბავშვიწელიწადში,რაცშეადგენსდაახლოებით107.7ბავშვს100,000-15წლისასაკის

ბავშვზე.გაანგარიშებაარმოიცავსისეთმდგომარეობებს,როგორიცააინფექციურიდაპარაზიტულიდაავადებები,

ფსიქიკურიდაქცევითიაშლილობები,მწვავერესპირაციულიინფექციები,გრიპიდაპნევმონია.

მოდიფიცირებულიმეორემიდგომა

ზემოაღნიშნული გაანგარიშება მოიცავს ნეონატალურ პერიოდში განვითარებულ სიკვდილის შემთხვევებს.

ნეონატალურ პერიოდში კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტებისთვის საჭირო სამედიცინო სერვისების

მიწოდება ხდება შესაბამის განყოფილებებში სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროგრამების ფარგლებში.

ასეთი პაციენტების მიერ პალიატიური სერვისების მიღება, ერთის მხრივ, შეზღუდულია შემოსაზღვრული

პერიოდისგამო,მეორესმხრივკი,ნაკლებადდგასასეთისერვისებისმიღებისსაჭიროება.ამისგათვალისწინებით

შემოთავაზებულია ალტერნატიული გაანგარიშება, რომელიც გამორიცხავს ნეონატალურ პერიოდში დამდგარ

სიკვდილისშემთხვევებს.ამგვარისიმულაციარესურსებისეფექტურიგადანაწილებისთვისსაფუძველსქმნის.

შესაბამისად, თუ მეორე მიდგომით გამოანგარიშებულრაოდენობას გამოვაკლებთ ნეონატალური (028 დღის)

სიკვდილისშემთხვევებს,სიკვდილისსაერთოშემთხვევებისრაოდენობა5წლიანიპერიოდისთვის4195დან1091

მდეშემცირდება(რაცსაშუალოდწელიწადში218შემთხვევასგვაძლევს).ქვემოთ(ცხრილიN6)მოცემულიციფრები

ასახავსმეორემიდგომისმოდიფიცირებულვარიანტს:

ცხრილიN6:სიკვდილისშემთხვევებიდამაჩვენებელი100,00015წლამდეასაკისბავშვზე20072011წლებში

(მოდიფიცირებულიმეორემიდგომა)

სიკვდილისყველაშემთხვევა
საერთო
რა-ბა

საშუალო
წელიწადში

საშუალო
წლიური

მაჩვენებელი

სიკვდილისშემთხვევები 1091 218 23.9

გათვლისმეორემიდგომისმსგავსად,მისიმოდიფიცირებულივარიანტიარითვალისწინებსინფექციურიდაავადე

ბებითგამოწვეულგარდაცვალებისშემთხვევებს,მ.შ.შიდსითგარდაცვალებისშემთხვევებს.თუმცა,აივინფექცია/

შიდსითდაავადებისშემთხვევებისსაერთორაოდენობა018წლისასაკისბავშვებშისაქართველოშიარაღემატება

9 ახალშემთხვევევას წელიწადში,და ეს მაქსიმალურირაოდენობადაფიქსირებულია 2012 წელს. შესაბამისად,

აღნიშნულიჯგუფისგამოკლებამნიშვნელოვნადარშეცვლისმიღებულშედეგს.

გარდაამისა,სხვადასხვამიდგომებითადამეთოდოლოგიებითგანხორციელებულიგათვლებისმიხედვითაღია

რებულია,რომსიცოცხლისშეზღუდველიდაავადებებითგამოწვეულისიკვილიანობისშემთხვევებზე10ჯერმეტია

ასეთიდაავადებების/მდგომარეობების პრევალენტობა, ხოლო ამ უკანასკნელისდაახლოებით ნახევარისათვის

(50%)სიცოცხლისგარკვეულიმომენტიდანსაჭიროხდებაპალიატიურისერვისებისმიწოდება7.

7Respiteservicesforchildrenwithlifelimitingconditionsandtheirfamilies,AneedsassessmentforHSEDublin/MidLeinsterandHSEDublin/
NorthEast,ChildrensSunshineHome&TheIrishHospicefoundation,2010
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ბავშვთასახლებშიარსებულისტატისტიკა

არსებობენსახელმწიფოზრუნვისქვეშმყოფიბავშვები,რომლებიცსაჭიროებენპალიატიურმზრუნველობას/მკურ

ნალობას.ესბავშვებიდღესგადანაწილებულნიარიან3დაწესებულებაში:06წლამდედაწესებულება„თბილისის

ჩვილბავშვთასახლი“და618წლამდედაწესებულებაშეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონებავშვებისთვისკო

ჯორსადასენაკში(სულ2).

პალიატიურისაჭიროებებისმქონებავშვთარაოდენობაბავშვთასახლებში

თბილისისჩვილბავშვთასახლშიგამოყოფენბავშვების4ტიპისკატეგორიასგანთავსებისმიხედვით.აღნიშნული

დაყოფაეფუძნებაორგანიზაცია„საქართველოსბავშვები“სმიერთბილისისჩვილბავშვთასახლში2013წელსჩა

ტარებულიშეფასებისშედეგებს.შეფასებაგაკეთდასოციალურიმომსახურებისსააგენტოსდაზრუნვისსააგენტოს

თხოვნითადანებართვით.აღსანიშნავია,რომშეფასებამმოიცვა71ბავშვი(100%არსებულიკონტინგენტისა).მათ

შორისგამოიყოფაშემდეგიკატეგორიები:

•	 Iჯგუფი:ტიპურიგანვითარების13ბავშვი,რომელთაცარაღენიშნებოდათჯანმრთელობასთანდაკავშირე

ბულირაიმეპრობლემები;

•	 IIჯგუფი:გარკვეულიშეზღუდულიშესაძლებლობებისპრობლემებისმოქნე26ბავშვი,რომლებიცგანთავ

სდებიანანგაშვილებაშიანმინდობითაღზრდაში,რაცგულისხმობსარასპეციალიზირებულ,თუმცაკარ

გადმომზადებულმინდობითაღმზრდელებისარსებობას;

•	 III ჯგუფი: საექთნო პალიატიური მზრუნველობის/მოვლის საჭიროების მქონე 27 ბავშვი (იგულისხმება

გრძელვადიან ქრონიკულ პრობლემებთან დაკავშირებული არა სამედიცინოლიცენზირებადი, არამედ

საექთნოტიპისდახმარებისმიწოდება);

•	 IVჯგუფი:ჰოსპისისმომსახურებებისსაჭიროებისმქონე5ბავშვი.რესპონდენტისგანმარტებითშეფასებისმომენ

ტისათვისიყოასეთისაჭიროებისმქონე5ბავშვი,რომელთაგანაც2ბავშვიგარდაიცვალა1თვისგანმავლობაში.

ზემოთ მითითებული ჯგუფებიდან, რესპონდენტის განმარტებით, მე3 და მე4 ჯგუფი მოიაზრება პალიატიური

მზრუნველობის/მკურნალობისსამიზნეკონტინგენტად(ამასთან,მე4ჯგუფიჰოსპისისმომსახურებებისპირდაპირი

საჭიროებებით,ხოლოდმე3ჯგუფი–პალიატიურიმზრუნველობისდაარამკურნალობისსაჭიროებებით).აღინიშ

ნაასევე,რომმე4კატეგორიახასიათდებასიკვდიალიანობისძალიანმაღალიმაჩვენებლით.რესპონდენტისგან

მარტებით,სიკვდილიანობისპროცენტულიწილიყოველწლიურადარისმე234ჯგუფებისსაერთორაოდენობის

49%,საიდანაცყველაზემეტიწილიფიქსირდებასწორადმე4ჯგუფში.

ჩატარებულიშეფასებისშედეგები,ცხადყოფსრომმე4ჯგუფისბავშვთასიცოცხლისხანგრძლივობაარაღემატება6

თვეს(დაახლოებით60%სთვის).არისასევე2წლამდედა3წლამდესიცოცხლისხანგრძლივობისშემთხვევები.

რესპონდენტის განმარტებით მე4 ჯგუფში შემავალი ბავშვები დღეს მოცულნი არიან სამედიცინო სერვისებით,

თუმცა პრობლემა მწვავედ დგას მე3 კატეგორიაში შემავალი ბავშვებისთვის, რომელთათვისაც სპეციალურად

მომზადებული კვალიფიციური ექთნებისადა ასეთი მომსახურების მიღებისათვის საჭირო სივრცის/ფართის სა
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ჭიროებაარსებობს(ასეთბაშვებსძირითადადესაჭიროებათე.წ.ნაწოლებისდამუშავება,ზონდითკვებადაა.შ.).

მე3კატეგორიაშიშემავალიბავშვებისთვისჯანმრთელობისმდგომარეობისპერიოდულიგამწვავებისეპიზოდების

დროსსაჭიროხდებასტაციონარულიმომსახურება,რისშემდგომაცისინიკვლავდაუბრუნდებიანბავშვთასახ

ლებსდაგააგრძელებელსპეციალიზირებულისაექთნომომსახურებებისმიღებას.

ჩვილბავშვთასახლში,როგორცაღვნიშნეთ,დღეს71 ბავშვია,თუმცა2010წელსრაოდენობამპიკსმიაღწიადა

გადააჭარბა160ს.ამისშემდგომამოქმედდაგადაუდებელიმინდობითაღზრდისსერვისიდაგაძლიერდაასეთი

ბავშვებისრეინტეგრაცია,ხორციელდებოდადადღესაცმოქმედებსმიტოვებისპრევენციისპროგრამა,რომლითაც

პრაქტიკულადშეჩერდაჯანმრთელიბავშვებისშესვლაშვილბავშვთასახლებში.ყოველთვიურადსახელმწიფო

ზრუნვაშიშედინებაიყო17ბავშვიდამოქმედიპრევენციისპროგრამებისმეშვეობითშესაძლებელიგახდაამრა

ოდენობის2მდეშემცირება.შედინებაპრაქტიკულადიგივედარჩა,თუმცაძირითადრაოდენობასპარალელური

სერვისებიიკავებსდღესდღეობით(მინდობითაღზრდა,გაშვილებადაა.შ.)

რაცშეეხება618წლამდეასაკისბავშვებისმდგომარეობას,მძიმეკონტიგენტიძირითადადკონცენტრირებულია

კოჯორში.რესპონდენტისშეფასებით,პალიატიურიმზუნველობისადამკურნალობისსამიზნეკონტინგენტიშედის

06წლამდეასაკობრივჯგუფში.618წლამდეასაკისბავშვთაანალოგიურიშეფასება,სამწუხაროდჩატარებულიარ

არისდაარარსებობსაღნიშნულჯგუფთანდაკავშირებულიდეტალურისტატისტიკა.რესპონდენტიაღნიშნავს,რომ

კოჯორშიარსებულდაწესებულებაშიდღესრეგისტრირებული19ბავშვიდანძალიანუხეშიგათვლით,შესაძლოა5

ბავშვსესაჭიროებოდესპალიატიურიმზრინველობის/მკურნალობისსხვადასხვატიპისსერვისები(აქიგულისხმება

მწოლიარექორონიკულიპრობლემებისმქონებავშვები).

რესპონდენტი,ასევე,აღნიშნავს,რომარსებობსკიდევერთიძალიანმნიშვნელოვანიკატეგორია/ჯგუფიბავშვები

სა,რომლებიცოჯახებშირჩებიან,არტოვებენმშობლები,თუმცაჯანმრთელობასთანდაკავშირებულიმძიმეპრობ

ლემები გააჩნიათდა საჭიროებენდახმარებას. ასეთი შემთხვევებისრაოდენობა წლის განმავლობაში არ აღე

მატება10ს(იგულისხმებამომართვისშემთხვევებისისრაოდენობა,რომელზეცრეაგირებისმოხდენისრესურსი

ჰქონდააღნიშნულორგანიზაციას).ასეთკონტინგენტსორგანიზაციისმიერმიეწოდებაგარკევულიტიპისსერვისე

ბი/დახმარება(მაგ.საკვები,მედიკამენტებიდაა.შ),თუმცა,ასეთიდაფინანსებისსტაბილურიწყაროორგანიზაციას

დღესარგააჩნია.რესპონდენტისვარაუდით,ამჯგუფისზომაგაცილებითდიდია,ვიდრე10ბავშვიწელიწადში.

დაავადებათაკონკრეტულინოზოლოგიებიპალიატიურისაჭიროებების 
ბავშვთაკონტინგენტისათვის

რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ ბავშვთა სახლებში დღეს არსებული პალიატიური მზრუნველობის საჭიროებების

მქონეკონტინგენტშიდომინირებსშემდეგინოზოლოგიები:

•	 ნერვულისისტემისდარღვევები–ზურგისტვინისთიაქარი,ჰიდროცეფალია(მათშორისპირველადიჰიდ

როცეფალია),მძიმეფორმისცერებრულიდამბლა;

•	 ორგანოთასომატურიგანვითარებისდარღვევები;

•	 არის, ასევე, ისეთიდაავადებები,რომლებიცშესაძლოაპირველადიდიაგნოზითარიყოსმძიმე,თუმცა

იმისგამო,რომავადმყოფიმწოლიარეა,შესაძლოაზემოთმითითებულიმე3ჯგუფისკატეგორიისსაჭი

როებებიგაჩნდეს;
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•	 სხვადასხვასახისგენეტიკურიდაქრომოსომულიდარღვევები.

რესპონდენტისგანმარტებით,წამყვანნოლოზოლოგიებადგვევლინებაჰიდროცეფალია,ცერებრულიდამბლადა

ორგანოთასომატურიგანვითარებისდარღვევები.

მიუხედავადიმისა,რომჰოსპისისსაჭიროებისმქონებავშვებიდღესსერვისებსიღებენსხავადსხვასამედიცინო

დაწესებულებებში,რესპონდენტიმიიჩნევს,რომმათთვისპალიატიურიმზრუნველობისსრულისერვისიჯერკიდევ

მიუწვდომელია,რამდენადაცის,რასაცისინიდღესიღებენ–არისმხოლოდმკურნალობისსერვისი,რომელიცარ

შეესაბამებასაერთაშორისოსტანდარტებსდაარარისგათვალისწინებულიფსიქოლოგიურიდა/ანსოციალური

მზრუნველობისკომპონენტები.

რეკომენდაციაგათვლებისთვის

ექპერტის მოსაზრებით, სიცოცხლის ხანგრძლივობა პალიატიური საჭიროებების მქონე ბავშვებისთვის

შეზღუდულია,იმდენადრამდენადაცისინიდღესარიღებენსრულპალიატიურსერვისს.მომავალში,რო

დესაცასეთიბავშვებიმიიღებენნორმალურ,სრულფასოვანპალიატიურმზრუნველობას/მომსახურებებს–

მათისიცოცხლისხანგრძლივობადახარისხიმნიშვნელოვნადგაიზრდება/გაუმჯობესდება.„...შესაბამისად,

დინამიკისადასერვისებისმოცულობისგანსაზღვრისათვისესფაქტორიგასათვალისწინებელიადაგათ

ვლები საჭიროა გაკეთდეს მეტობით, რათა მოხდეს ასეთი ბავშვების სრული და სრულფასოვანი მოცვა

სერვისებით...“ 

მოქმედიჰოსპისები,პალიატიურისაჭიროებების
მქონებავშვებისშედინებადაარსებულისერვისები
ონკოპრევენციისცენტრისჰოსპისი

„...ბავშვთაპალიატიურიმზრუნველობისგანხორციელებისთვისსაქართველოდღესმზადარარის.დღესგაცილე

ბითმწვავედდგასკვალიფიციურიკადრისსაკითხი,ვიდრესხვადანარჩენი.შემდგომირიგისპრობლემააარსე

ბულისერვისებიდაამსერვისებიხარისხია.თუმცა,აღსანიშნავია,რომარსებობსჰოსპისიდაარსებობსსახელმ

წიფოპროგრამა,რაცთავისთავადდადებითიმომენტებია.საჭიროაპედიატრიულიპალიატიურიმზრუნველობის

ექსპერტი,რომელიცგვეტყვის,რომამასსხვანაირადთუგავაკეთებთუკეთესიიქნება...“აღნიშნავსრესპოდენტი.

„...საჭიროაარსებულირესურსებითამუშავდესბავშვთაპალიატიურიმზრუნველობისკომპონენტიდამერეგამოს

წორდესთურამესარასწორადვაკეთებთ.ჩვენკიდავიცდითკიდევ,მაგრამესბავშვებიმეტადვერდაგველოდე

ბიან...“აღნიშნავსრესპოდენტი.

კადრებისთვალსაზრისითდღესსაქართველოშიმდგომარეობაასეთია:ფონდი“ღიასაზოგადოებასაქართველოს”

მიერგადა,ზადენულიორიექიმისპეციალისტიპალიატიურიმომსახურებისმიწოდებისდარგში,სამიექიმიამმო

მენტისათვისგადამზადებისპროცესშია.ასევე,სპეციალურიგადამზადებისკურსიგავლილიაქვსერთექიმპედი

ატრს(მაგრამ,ამჟამადისპალიატიურმზრუნველობასარახორციელებს).გადამზადებისკურსებსესექიმებიგადი

ანსაზღვარგარეთსპეციალიზირებულკლინიკებსადადაწესებულებებში. სამწუხაროდ, საქართველოშიმსგავსი

გადამზადებისკურსებიარარსებობს.შესაბამისად,პედიატრიულიპალიატიურიმზრუნველობისმთავარიპრობ

ლემად, ექპერტთა აზრით, მომზადებული კვალიფიციური კადრის დეფიციტი/არ არსებობაა. მიუხედავად იმისა,
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რომამეტაპზედაწყებულიამუშაობასაქართველოშიპედიატრიულიპალიატიურიმზრუნველობისკომპონენტისთ

ვისექსპერტისშესარჩევადდაგადასამზადებლად,კვალიფიციურიპედიატრიულიმზრუნველობასაქართველოში

დღესარსადხორციელდება.

არსანიშნავიაასევე,რომიაშვილისკლინიკისბაზაზეფუნქციონირებსბავშვთაპალიატიურიგანყოფილება,რომე

ლიცმკურნალობისსერვისსაწვდის18წლამდებავშვებსადამოზარდებსსახელმწიფოპროგრამისფარგლებში,

თუმცააღნიშნაისიც,რომესარარისსრულყოფილიპალიატიურიმზრუნველობა.

“ონკოპრევენციისცენტრის”ჰოსპისს(მიუხედავადპედიატრიულიპალიატიურიმიმართულებითგადამზადებული

სპეციალისტისარარსებობისა)დღესუწევსმიიღოსასეთისაჭიროებისმქონე18წლამდებავშვებიდამოზარდები.

ჰოსპისსიძულებითმოუწიაამმიმართულებისამუშავებადაწესებულებაში,თუმცაცდილობენ,რომასეთიპაცი

ენტებისრაოდენობადიდი არიყოს.რესპონდენტიმიიჩნევს,რომპედიატრიულიდარგი, ზოგადად, სპეციფიკუ

რიადამითუფროსპეციფიკურიაპედიატრიულიპალიატიურიმზრუნველობისმიმართულება(“...გაცილებითმეტი

სტრესიდაემოციურიდატვირთვაა,მედიკამენტებისდოზირებაგანსხვავებულია,ტკივილისმართვასპეციფიკურია

დაა.შ...“).გარდაამისა,აღნიშნულიჰოსპისი,18წლამდეასაკისბავშვებსადამოზარდებსაწვდისშინმოვლისსერ

ვისსაც,რომელსაცპედიატრიულიგუნდებიახორციელებენ.პედიატრიულიგუნდებიგადამზადებულიაპალიატიურ

მზრუნველობაშიადგილობრივად,საქართველოში.რესპონდენტიაღნიშნავს,რომამგუნდებმასაკმაოდხანგრძ

ლივიგადამზადებისკურსიგაიარეს,თუმცაესმაინცარაკმაყოფილებსიმმაღალსტანდარტს,რაცპალიატიური

მზრუნველობისექსპერტისმოთხოვნებსშეესაბამება.რესპონდენტი,ასევე,აღნიშნავს,რომმოიძებნაგამოსავა

ლიდაარსებულიპედიატრებისგადამზადებამოხდაპედიატრიულიპალიატიურიმიმართულებითდაიქვეაღნიშ

ნავს,რომ პედიატრულპალიატიურ მიმართულებას (მიუხედავად იმისა,რომ ესდარგიფრაგმენტულად,თუმცა

მაინცფუნქციონირებსდღესსაქართველოში)აკლიაკომპლექსურიმიდგომა.რესპონდენტიასევე,აღნიშნავს,რომ

არაკვალიფიციურიკადრისმიერთუნდაცმოზრდილთაპალიატიურიმომსახურებებისმიწოდებისმიმართულებით

ძალიანდიდიპრობლემებიადღეს,მაგრამსამწუხაროდ,ძალიანბევრიექიმიმიიჩნევსრომ„პალიატივისკეთებას“

არსჭირდებასპეციალურიგადამზადება,რაცსრულიადმცდარიმიდგომაა.

არარსებობენ კვალიფიციურიფსიქოლოგები,რომლებიცპედიატრიულიპალიატიურიმზრუნველობისმიწოდე

ბაში ჩაერთვებიან. არ არსებობენ, ასევე, სოციალური მუშაკები და აღნიშნული სერვისების მიწოდებას ცენტრი

ითავსებსანსაერთოდვერხორცილდება.ცენტრსაქვსურთიერთობასოციალურმუშაკთაასოციაციასთან,სადაც

პერიოდულადაგზავნიანსოციალურმუშაკებსსპეციალურიტრეინინგებისგასავლელად.ისინიკი,თავისმხრივ,

აგზავნიანსტუდენტებსონკოლოგიისეროვნულიცენტრისჰოსპისშისამედიცინოპრაქტიკისგასავლელად.ფსიქო

ლოგიდღესჰოსპისსარყავს,თუმცაადრეასეთისერვისიმიწოდებახორცილედებოდა,კადრისშენარჩუნებაკი

ფინანსურიპრობლემებისგამოვერმოხერხდა.

ბავშვთა პალიატიური სერვისების კომპონენტისფარგლებში სერვისების მიწოდების აფიშირებას ცენტრიდღეს

არაკეთებს,რამდენადაცმიაჩნია,რომამსაქმიანობისსაკმარისიკვალიფიკაციამათარგააჩნიათ.შესაბამისად,

რესპონდენტიაღნიშნავს,რომბავშვთაკონტინგეტისმომართვიანობაჰოსპისშიდღეისათვისდაბალიადავინც

მომართავსცენტრს–ცდილობენყველადააკმაყოფილონ.„...მინდარომჩემსკომპეტენციაშიდავრჩედამოზრ

დილთაპალიატიურიმზრუნველობაგანვახორციელო...“–აღნიშნავსრესპონდენტი.

6წლამდეასაკისკონტინგენტისმიღებაჰოსპისშისაერთოდარხდებაშესაბამისიკვალიფიკაციისდარესურსების

არარსებობისგამო.ხდებამხოლოდ618წლამდებავშვებისმიღება.თუმცა,6წლისასაკისბავშვებიპედიატრიული

გუნდებისმიერბინაზეშინმოვლისკომპონენტისფარგლებშიმოიაზრებიანდაიღებენშესაბამისმომასახურებებს

(“...ისინიპედიატრებიარიანდამათთვისბავშვებისთვისსერვისისმიწოდებაგაცილებითმარტივია...“).ჰოსპისიკი

მხოლოდმოზრდილთაექიმებითარისდაკომპლექტებული.
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პედიატრიულიპალიატიურიგუნდებიდაკომპლექტებულიაექიმით,ექთნითდასოციალურიმუშაკით(სულ3ადა

მიანი). შინმოვლის კომპონენტიფუნქციონირებსთბილისსადა ზუგდიდში.დღეს არის 3 გუნდითბილისშიდა 1

გუნდიზუგდიდში,რომლებიცდაახლოებით120ბავშვსემსახურებიან.„...თუმცა,იმრეგიონებში,სადაცპედიატრიუ

ლიპალიატიურიბრიგადებიარარის,მათაცეძლევათუფლებაბავშვებსმიაწოდონპალიატიურისერვისები.ამის

შეზღუდვადღესარარის.შესაბამისად,პალიატივიმულტიხედვითი,მულტიდისციპლინარულიმიდგომითარხორ

ციელდება...“აღნიშნავსრესპოდენტი.პედიატრიულიპალიატიურიგუნდებისპეციალურადარიანგაფრთხილებუ

ლიიმისშესახებ,რომარანაირიგადასხმებიარაწარმოონბინაზე.ასეთშემთხვევაშიპაციენტისგადაყვანახდება

სტაციონარში.ასევე,იმშემთხვევებში,როდესაცვერხდებაპაციენტისმდგომარეობისსტაბილიზაცია–ხდებაპა

ციენტისჰოსპიტალიზაცია.როგორცკისიტუაციაექვემდებარებაკონტროლს–პაციენტიკვლავბინაზეინაცვლებს

დაიღებსშინმოვლისსერვისებს.სხვასიტყვებით,სტაციონარშიპალიატიურიავადმყოფისგადაყვანახდებაორ

შემთხვევაში:ურგენტულშემთხვევებშიდასიცოცხლისბოლოწუთების/საათებისმართვისმიზნით.იმისგათვა

ლისწინებით,რომადამიანიუპირატესობასსახლშიყოფნასამჯობინებს,სიცოცხლისბოლოპერიოდში,საათებში

დაწუთებში,ჰოსპისშიპაციენტებისგანთავსებაძირითადადურგენტულშემთხვევებშიხდება.

ჰოსპისი (არაბავშვთა)დღესფუნქციონირებსმხოლოდთბილისში, ხოლოზუგდიდსადათბილისშიხორციელდება

დამატებთშინმოვლისკომპონენტი.თუმცაზუგდიდშიდღესარისპალიატიურიპალატებიც.„...საქართველოსდანარჩენ

რეგიონებშიდღესხდებაის,რაცმანამდეხდებოდაამორქალაქშისანამპალიატივიშეიქმნებოდა.აჭარაშიფუნქციო

ნირებდაპალიატიურიმზრუნველობისპროგრამა,მაგრამდღესშეჩერებულია...“აღნიშნავსრესპოდენტი.

ექსპერტიაღნიშნავს,რომპალიატიურიმზრუნველობისსაჭიროებებისმქონეკონტინგენტშიწამყვანინოზოლოგიებია:

განვითარებისადანევროლოგიურიპათოლოგიები,ონკოლოგიურიდაავადებები,საყრდენმამოძრავებელისისტემის

პათოლოგიები,ასევე,შაქრიანიდიაბეტისგართულებულიფორმა,საჭმლისმომნელებელისისტემისპათოლოგიებიდა

ა.შ.„...ონკოინკურაბელურითდავიწყეთსტაციონარი,მერედაგვჭირდა5წლიანიმუშაობასამინისტროსთანრომეს

„ონკო“მოეხსნათ.მხოლოდ„ონკო“არარისპალიატივი,აქარისუამრავისხვანოზოლოგია...“.

ექპერტი,ასევე,აღნიშნავს,რომ„არხდებაახლობელიადამიანისმძიმედანაკლისითგამოწვეულიმძიმემდგო

მარეობისშემდგომიდახმარებისგაწევაპაციენტისოჯახისწევრებისთვის.ამას,როგორცწესი,ოჯახისწევრებიდა

ახლობლები ახორციელებენ. ჩვენც ყველანაირადვცდილობთჩავერთოთამ მიმართულებაში. მითუფრორომ,

იგულისხმება,რომთუარგაქვსესსერვისი–არგაქვსპალიატივი...“

ინტერვიუსმომენტისთვისჰოსპისშიარცერთიბავშვიარიღებდასტაციონარულმომსახურებას.

საქართველოსონკოლოგიისნაციონალურიცენტრისპალიატიური  
მზრუნველობისსამსახურისსტაციონარი

„...სისტემური,სრულყოფილიპედიატრიულიპალიატიურისამსახურიდღესსაქართველოშიარარსებობს.2006წლის

აგვისტოდანდეკემბრამდემოქმედებდაბავშვთაბინაზეპალიატიურიმზრუნველობისპროგრამამუნიციპალურიდაფი

ნანსებისფარგლებში,თუმცა,სამწუხაროდ,ესპროგრამააღარგაგრძელდა,რამდენადაცმოხვდასეკვესტრში.პროგრა

მასჰქონდასაკმაოდმწირიდაფინანსება,თუმცადადებითიმომენტიისიყო,რომპრეცენდენტიგაჩნდა...“აღნიშნავს

პალიატიურიმზრუნველობისექსპერტი.

ამსფეროსექსპერტებიასევეაღნიშნავენ,რომამპროგრამისგანხორციელებასწინუძღვოდალატვიელიექპერ

ტის(ანდაიანსონი)ჩამოყვანასაქართველოშიდაექიმებისორკვირიანიგადამზადებასპეციალურიკურსისმი
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ხედვით.ასევე,პალიატიურიმზრუნველობისეროვნულიასოციაციისმიერმომზადდაპალიატიურიმზრუნველო

ბისთეორიულიდაპრაქტიკულიკურსი.ამპერიოდშივემოხდაერთიპედიატრისგადამზადებარიგაში,რომელიც

იძულებულიგახდაშეეცვალამიმართულება(დაარაპროფილი)დაპალიატივშიგადამზადებისშემდგომ,კვლავ

დაბრუნებულიყორეანიმაციაში.„...ჩვენშეგვიძლიასიამაყითვთქვათ,რომგვყავსგადამზადებულიკადრი,მაგრამ

სამწუხაროდარგვაქვსსერვისი....“.

20062010წლებშიფონდი“ღიასაზოგადოებასაქართველოს”მიერმოხდაორიექიმისგადამზადებაკალიფორ

ნიისუნივერსიტეტში4წლიანიკურსისმიხედვით.„...ჩვენგვაქვსუფლება,განათლებადატრეინინგი,რომმივი

ღოთდავმართოთბავშვთამდგომარეობაც,მოზრდილებთანერთად,რასაცვაკეთებთკიდეცგანყოფილებაში...“

აღნიშნავსპალიატ.მზრუნველობისექიმი.

ექპერტიაღნიშნავს,რომსაბედნიეროდბავშვთაასაკისპაციენტებისმომართვიანობადაწესებულებაშიძალზედ

მცირეა,რაცასეცუნდაიყოს:„...2კვირისწინგვყავდა3წლისბავშვი.შარშანიყობავშვთამომართვიანობისსულ

34შემთხვევა.თუმცა,ჩვენთანმოდიანარაჩვილები,არამედ3დან16წლამდეასაკისპაციენტები.10წლისზემოთ

მომართვიანობა ყველაზე ხშირია. 3 წლის იყო ყველაზე პატარა პაციენტი ბავშვი,რაც კიოდესმე სტაციონარში

გვყოლია...“

ექსპერტიაღნიშნავს,რომგარდასტაციონარულიტიპისჰოსპისისმომსახურებისა,არსებობსბინაზემომსახურე

ბის/შინმოვლისსერვისითბილისში,ზუგდიდსადაქუთაისში.ამმომენტისათვისქუთაისშიშინმოვლისკომპონენ

ტიმოიცავს3დან16წლამდე1213პაციენტს,ხოლოთბილისში–56პაციენტს.„...სტაციონარშიმომართვიანობა

გაცილებითიშვიათია,ესარისსაშუალოდ4ბავშვიწელიწადში...“.სტაციონარულიმომსახურებისჰოსპისიდღეს

მხოლოდთბილისშიფუნქციონირებს.

ექსპრეტი აღნიშნავს, რომ შედარებით ხშირია ჰოსპისში მომართვიანობა ჰემატოლოგიური განყოფილებიდან,

რამდენადაცმათჰყავთსაკმაოდმძიმე კონტინგენტი. „...ბავშვთაპალიატიურიგანყოფილებაგახსნილიაიაშვი

ლისსაავადმყოფოში.ამისსაჭიროებაიქგაჩნდა,რამდენადაცესდამოკიდებულიამომართვიანობის/საჭიროების

სიხშირეზე.კლინიკაშიარისჰემატოლოგიისგანყოფილება,სადაცპალიატიურისერვისებისსაჭიროებებისმქონე

ბავშვებიშედარებითხშირია...“.

ონკოლოგიისნაციონალურიცენტრისჰოსპისშიბავშვთამომართვიანობისდროსგამოიყოფაოთახი,სადაცგან

თავსდებაპაციენტი,ხოლოსერვისებისმიწოდებახდებამოზრდილთაექიმისმიერ.ჰოსპისსარჰყავსპედიატრი,

თუმცაუფლება,რომმიაწოდონბავშვებსპალიატიურისერვისები,გააჩნიათ.რაცშეეხებაამბულატორიულშინ

მოვლისკომპონენტს,აქმომსახურებისმიწოდებასგადამზადებულიპედიატრიულიგუნდებიახორციელებენ.

რესპონდენტმააღნიშნა,რომ20072008წლებშიჩატარდაგამოკითხვა,რომლისშედეგებისთანახმადაცონკოლო

გიურიპროფილისდაახლოებით400450ისპაციენტიგამოვლინდა,რომელთაცესაჭიროებოდათამბულატორიუ

ლიპალიატიურისერვისისმიწოდება (ყველაასაკი).ამრაოდენობიდან,ექსპერტისგანმარტებით,დაახლოებით

1015%შესაძლოაიყოსბავშვთაასაკის.ერთდროულადკი,18წლამდეასაკისდაახლოებით1015ბავშვიშესაძლოა

საჭიროებდესსტაციონარულპალიატიურსერვისს.

„...დაყოვნებასტაციონარშიარისმინიმუმ24საათიდანრამდენიმეთვემდე,რამდენადაცტკივილისმართვისთვის

მინიმალურად24საათიასაჭირო.ალდაგიბისიაისდაზღვეულმა16წლისპაციენტმა8თვედაჰყოჰოსპისშიდამომ

სახურებისთანხებიდაზღვევამაუნაზღაურა...“

ექსპერტიაღნიშნავს,რომბავშვთაპალიატიურიმზრუნველობისკომპონენტიპრაქტიკულადხორციელდება2012
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წლიდან,ანუიმმომენტიდან,როდესაცპედიატრიულიპალიატიურიბრიგადებისმომზადებამოხერხდა.მოზრდილ

თაპალიატივისგანხორციელებაკი2004წელსდაიწყო:„...ესბუნებრივიცარის,რამდენადაცმოზრდილებშიპალი

ატიურისაჭიროებებისმქონეადამიანებისრაოდენობაგაცილებითდიდია...“

ექსპერტიაღნიშნავს,რომბავშვთაასაკშიწამყვანინოზოლოგიებიაონკოლოგიურიდანევროლოგიურიპროფი

ლისდაავადებები,თუმცამეტიწილიმაინცნევროლოგიურდაავადებებზემოდის.

მ.იაშვილისსახელობისბავშვთაცენტრალურისაავადმყოფოსპალიატიური
განყოფილება

აღსანიშნავია,რომდაახლოებით67თვეასაქართველოშიფუნქციონირებადაიწყოპალიატიურმაგანყოფილე

ბამიაშვილისსახელობისბავშვთაცენტრალურისაავადმყოფოსბაზაზე,სადაცკვლევისჩატარებისმომენტისთვის

პალიატიურსამედიცინოდახმარებასიღებდაინტენსიურითერაპიისსაჭიროებისმქონე10ბავშვი.განყოფილების

ხელმძღვანელმაგანაცხდა,რომარსებობსრესურსიიმისა,რომაღნიშნულგანყოფილებაერთდროულადმოემსა

ხუროს12ბავშვსდასაჭიროებისშემთხვევაშიკიდევუფროგაზარდოსდატვირთვა.ბავშვები,რომლებიცსაჭიროე

ბენფილტვებისხელოვნურვენტილაციასგანთავსებულნიარიანამავესაავადმყოფოსკრიტიკულიმედიცინისდე

პარტამენტში,სადაცკვლევისმომენტისთვის3ასეთიბავშვიიმყოფებოდა.ამავედეპარტამენტშიხდებაკრიტიკულ

მდგომარეობაშიმყოფიონკოჰემატოლოგიურიპაციენტებისგადაყვანასიცოცხლისბოლოეტაპზე.

გარდაამისა,რესპონდენტისინფორმაციით,კვლევისმომენტისთვისკიდევ2ბავშვი(არაონკოლოგიური)პალი

ატიურისაჭიროებებითბინაზეიღებდნენმომსახურებასხელოვნურისუნთქვისაპარატისგამოყენებით.ყველაეს

პაციენტიარაონკოლოგიურიდაავადებითარისშეპყრობილი.ძირითადინოზოლოგიებია:მძიმეფორმისცერებ

რულიდაბლადასხვაპარალიზურისინდრომები,ცენტრალურინერვულისისტემისმძიმეფორმისპოსტტრავმული

დაზიანება,ნერვულისისტემისგანვითარებისთანდაყოლილიანომალიები,ცისტურიფიბროზი.პალიატიურიგან

ყოფილებადაკომპლექტებულიარეანიმაციულგანყოფილებაშიმომუშავესამედიცინოპერსონალით,რომელთაც

სპეციალიზირებულიკურსიბავშვთაპალიატიურისერვისებისმიწოდებაშიარგაუვლიათ,შესაბამისადარხდება

საერთაშორისოსტანდარტებისშესაბამისიპალიატიურისერვისებისსრულიპაკეტისმიწოდება.
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დასკვნა

•	 პედიატრიულიპალიატიურისერვისებისმიწოდებახდებაფრაგმენტულად,არასრულფასოვნად,არასრუ

ლიმოცულობით,არასრულიმოცვითდასპეციფიკურობისნაკლებიგათვალისწინებით.ქვეყნაშიარარსე

ბობსბავშვთაჰოსპისი,რომელიცსაერთაშორისოსტანდარტებსდააკმაყოფილებს.

•	 ბავშვებისთვისპალიატიურისერვისებისმიწოდებახდებასახელმწიფოსმიერდაფინანსებულისხვადას

ხვაპროგრამისფარგლებში,რომელიცასევეფარავსმოზრდილმოსახლობას.შესაბამისადარარისგათ

ვალისწინებულიბავშვთაასაკისთავისებურებები.

•	 არიანპალიატიურისაჭიროებიმქონებავშვები,რომლებიცპალიატიურისერვისებისმიღმარჩებიან.არ

ხდებაპალიატიურისაჭიროებისმქონებავშვებისმიზანმიმართულიგამოვლენა.

•	 არარისმკაფიოდჩამოყალიბებულიპედიატრიულიპაციენტებისპალიატიურმზრუნველობაშიჩართვის

სტანდარტულიკრიტერიუმები.

•	 მიუხედავადიმისა,რომპალიატიურიმზრუნველობისცალკეულიკომპონენტებისფარგლებშისერვისე

ბისმიწოდებახორციელდება,არარსებობსსისტემურიმიდგომა,რომელიცსაერთაშორისოდაღიარებულ

სტანდარტებსშეესაბამება.შესაბამისად,არსებულისერვისებიარაადეკვატურიადაარპასუხობსსაჭირო

ებებს.

•	 ქვეყანაშიარისპედიატრიულპალიატიურიმზრუნველობისდარგშიგადამზადებულიკადრისდეფიციტი.

•	 წარმოდგენილ ანგარიშში პალიატიური მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვების გაანგარიშებები

ეფუძნებასაერთაშორისოპრაქტიკასდარეკომენდაციებს.გათვლებისთვისგამოყენებულიაქვეყნისსა

მედიცინო სტატისტიკის მონაცემები. ანგარიშში წარმოდგენილი ციფრები არის მხოლოდგათვლებიდა

არაზუსტიმაჩვენებლები,შესაბამისადესგარემოებაგათვალისწინებულუნდაიქნასდაგეგმვისპროცესში.

•	 პალიატიურიმზრუნველობისსაჭიროებისმქონებავშვებისრაოდენობაწელიწადშისაშუალოდ218 აღ

წევს,რაც 100,000 15 წლამდე ასაკის ბავშვზე გადაანგარიშებითშეადგენს23.9 წლიურმაჩვენებელს.  ეს

რაოდენობაარმოიცავსნეონატალურპერიოდშიგანვითარებულმდგომარეობებს,ინფექციურდაპარა

ზიტულიდაავადებებს,ფსიქიკურდაქცევითაშლილობებს,მწვავერესპირაციულინფექციებს,გრიპსდა

პნევმონიას.

•	 მიიჩნევა, რომ იმ ადამიანების დაახლოებით 1/3, რომლებიც სიცოცხლისთვის საშიში/სიცოცხლის შემ

ზღუდველიდაავადებითარიანშეპყრობილნი,საჭიროებენსპეციალიზირებულიპალიატიურისერვისების

მიღებასსიცოცხლისგარკვეულეტაპზე.ზემოთმოყვანილიგათვლებისგათვალისწინებით,დღესსაქართ

ველოშისპეციალიზირებულიპალიატიურისერვისებისსაჭიროებებისმქონე15წლამდებავშვებისრაბა

წელიწადშისაშუალოდ75სშეადგენს.დროისმოცემულმომენტშიიმბავშვთარაბა,რომლებიცერთდ

როულადსაჭიროებენასეთისერვისებისმიღებასგაცილებითმცირეადაშესაძლოაშეადგენდესსაშუა

ლოდ20ბავშვს.
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CONCLUSION

•	To date, pediatric palliative care services in Georgia are fragmented, insufficient, incomplete, not adequately 
covering children in need and not fully considering pediatric specificity. There is no pediatric hospice in the 
country meeting internationally recognized standards; 

•	Palliative services to children are delivered through different state-funded programs that cover adult popu-
lation as well. Respectively, pediatric age related specificity is not adequately considered; 

•	There are children in need of palliative care services who are left out of the program coverage. Targeted iden-
tification of children in need of palliative care is not adequately implemented; 

•	Although services are delivered within separate components of palliative care, there is no holistic approach 
meeting international standards. Accordingly, existing services are inadequate and do not respond to the 
needs; 

•	 There is deficiency of human resources with specialized training in palliative care;  

•	Calculation of children with palliative care needs is based on international practices and estimations. Nation-
al medical statistical data is used for calculations. The figures presented in the report are only estimations and 
not precise figures, which should be taken into consideration in planning process; 

•	The annual number of children with palliative care needs is on average 218, which gives 23.9 annual rate per 
100,000 under 15 years old children. This figure does not include the conditions occurring during neonatal 
period, infectious and parasitic diseases, mental and behavioural disorders, acute respiratory infections, flu 
and pneumonia; 

•	It is considered, that 1/3 of those people, who are experiencing life-limiting illnesses, need active palliative 
care from specific moment of life. Based on the calculations above, number of children under 15 years age 
who need palliative care equals to 75 annually on average.  At the given moment, the number of children, 
who would simultaneously need palliative care is much less and would equal to 20 children on average. 
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PEDIATRIC PALLIATIVE DEPARTMENT AT IASHVILI CHILDREN’S CENTRAL HOSPITAL 

Noteworthy that it has been approximately 6-7 months since palliative department started its operation at Iashvili 
Children’s Central Hospital, where 10 children with intensive care needs were receiving palliative care at the time of 
the study. As the head of the department mentioned, there is a capacity to expand hospital beds up to 12 in case of 
need. The children, who need artificial ventilation of lungs, are located at intensive care unit of the same hospital, 
where 3 children were receiving care at the time of the assessment. The latter department receives oncohematology 
profile patients to provide care before death. As respondent mentioned, there were 2 more children (non-oncologic) 
receiving home-based palliative services using portative ventilator. Non-oncological profile patients are receiving 
care at the palliative department of the Iashvili Central Hospital. Conditions include severe form of cerebral palsy and 
other syndromes, severe form of central nervous system traumatic injury, nervous system development congenital 
disorders, congenital malformations, cystic fibrosis, etc.  The Palliative department is staffed with medical personnel 
specialized in intensive care without special training in pediatric palliative care, hence the department does not pro-
vide holistic package of palliative services meeting international standards.    
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The expert mentions, that this program was preceded with bringing Latvian expert (Anda Jansone) to Georgia and conduct 
two-week training for doctors. Moreover, National Association of Palliative Care has developed theoretical and practical 
course of palliative care. In addition, one pediatrician was trained in Riga, who had to change specialization (not profile) 
and after being trained in palliative, returned to intensive care. “…We can be proud, that we have trained staff, but we 
don’t have service…” 

In 2006-2010 two doctors were trained at the University of California with 4-year course. “… We have sight permission 
education and training to receive and manage children’s conditions, as well as adults, and we do it in our depart-
ment…” 

The expert notifies, that fortuntanely, referral of children to the hospital is low and this is normal: “… Two weeks ago 
we had 3-year-old child. Last year, there were only 3-4 cases of children referral. Although, infants do not come to us, 
but patients from 3 to 16 years old are often addressing. The most frequent referral is over 10 years old. A 3-year-old 
patient was the youngest in-patient care recipient...”  

The expert adds, that besides inpatiens type hospice care, there is at-home care in Tbilisi, Zugdidi and Kutaisi. At 
this moment, at-home care component in Kutaisi includes 12-13 patients from 3 to 16 years old, and in Tbilisi – 5-6 
patients. “… Referral to inpatient care is quite rare. This is on average 4 children per year…” In-patient Hospice is func-
tioning only in Tbilisi nowadays.  

The expert emphasized, that referrals from hematology department is more frequent, as they have difficult contin-
gent. “… Pediatric palliative department is opened at Iashvili hospital. There was a need of it, as it is depended on fre-
quency of referrals. The hospital has hematology department, where there is higher number of children with palliative 
care needs…” 

At the Hospice there is a special room allocated for pediatric patients and the services are provided by adults’ doctors. 
The hospice does not have a pediatrician, although they have a permission/right to provide pediatric palliative ser-
vices. As for outpatient care component, this service is provided by specially trained pediatric teams. 

The respondent mentioned that in 20078-2008 the survey was conducted that show, that about 400-450 patients 
oncologic profile receive outpatient palliative care service (all ages). As expert clarifies, out of this number, approxi-
mately 10-15% might be children. Simultaneously, approximately 10-15 children might have a need of inpatient pal-
liative service. ”...The minimum stay period at the hospital is from 24 hours and may last for couple of months, as pain 
management needs at least 24 hours. 16-year-old patient insured at Aldagi BCI stayed at the hospice for 8 months and 
the insurance company covered all expenses…” 

The expert mentions, that pediatric palliative care component has been practically implemented since 2012, from the 
moment, when pediatric palliative teams have been trained. Adult palliative care started to be functioning since 2004: 
“… This is natural, as the number of adults with palliative need is much higher…” 

The expert explains that the leading nosology at children’s age is oncologic and neurologic illnesses, but the share of 
neurologic illnesses is higher. 
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hospice does not have a psychologist, although this service used to be provided, but due to financial constraints, 
the staff could not be kept. 

The centre is not promoting its pediatric palliative service component, as they consider, that they do not have enough 
competencies in this issue. Accordingly, the respondent mentions, that referral of children to the hospice is low and 
they try to satisfy all of them, who address the hospice. ”...I want to stay within my competencies and do adults palli-
ative...” – adds the respondent. The hospice does not accept children under 6 years old due to absence of respective 
qualifications and resources. They only accept children from 6-18 years old. Although, 6-year-olds are included in 
palliative care at home service and they receive adequate service (“… they are pediatricians and provision of service 
to children is much easier for them…”). The hospice envisages doctors only for adults. 

Pediatric palliative teams are composed of doctor, nurse and social worker (3 people in total). The at-home service 
component is functioning in Tbilisi and Zugdidi and serves approximately 120 children. “… Although in the regions, 
where there are no palliative teams they are also permitted to provide palliative service to children. There is no lim-
itation. Accordingly, palliative is not implemented with multi-visional, multidisciplinary approach…”. The pediatric 
palliative teams are warned not to conduct blood transfusion at home. In this case, the patient is moved to the hos-
pital. Also, in the case, when the condition of patient can’t be stabilized – the patient is sent to hospital. As soon as 
the situation is in control, the patient is transferred to home and receives at-home care. In other words, the patients 
are moved to the hospital in two cases: in urgent cases and for managing last minutes/hours of lives. As the person 
prefers staying at home during last minutes of life, the patients are moved to hospice in urgent cases. 

The hospice is functioning only in Tbilisi, but in Zugdidi and Tbilisi at-home care component is implemented. Although in 
Zugdidi there are palliative beds as well. “..In other parts of Georgia, the situation remains the same as before creating palli-
ative in these two cities. In adjara, there was type of palliative care program, but nowadays, it’s stopped..”. 

The expert states that the leading diseases of the contingent with palliative care need are:  Development and neuro-
logical pathologies, neoplasms, musculoskeletal system diseases, as well as a complicated form of diabetes, digestive 
tract pathologies, and etc.”...We started our stationary with onco-incurable and it took 5 years of work with Ministry to 
remove “onco”. Palliative is not “onco”, there are also many other nosologies…” 

The expert also mentions, that “there is no support for the patient’s family after the death of close persons. Usually, 
this is implemented by family members and relatives. We do our best to be involved in this direction. Moreover, it 
means, that if you don’t have this service, you don’t have palliative...”

At the time of the interview, none of the children were receiving inpatient services at the hospice.  

NATIONAL ONCOLOGY CENTRE PALLIATIVE CARE INPATIENT CLINIC  

”...Nowadays system, full pediatric palliative agency does not exist in Georgia. From August 2006 till December, the at-home 
palliative care program for children has been implemented with municipal financial support, although unfortunately this 
program is stopped due to budget shortage, but still, them is not continued due to shortage in budget. The program had 
scarce resources, but still it was the positive case…” 
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CURENT HOSPICES, ENTRANCE OF CHILDREN WITH PALLIATIVE 
NEEDS AND EXISTING SERVICES 

CANCER PREVENTION CENTRE HOSPICE

”...Nowadays Georgia is not ready for implementing children palliative care. Today the most crucial problem is the issue of 
skilled human resources. The next level problem is existing services and the quality of these services. Although, it needs to be 
emphasized, that there is a Hospice and there exists a national program, which by themselves are positive moments. There 
is a need of pediatric palliative care expert, who will say, that if we do this in a different way, it will be better…” 

”...It is needed to iniatiate functioning of pediatric palliative care component with existing resources and then revise it if we 
are doing something wrong. We can wait, but these children can’t wait any more…” 

As for the human resources, the situation is the following in Georgia: There are two specialized trained doctor-spe-
cialists in palliative service field, three doctors are being trained now. In addition, one doctor-pediatrician attended 
special training course. The doctors attend training courses at specialized clinics abroad. Unfortunately, there is no 
similar course in Georgia. Accordingly, the main problem of pediatric palliative care, from experts’ viewpoint, is the 
lack/absence of trained skilled staff. Despite the fact, that nowadays the selection of experts for pediatric palliative 
care component has been started, qualified skilled pediatric care is not implemented in Georgia anywhere. 

It was mentioned, that at Iashvili hospital, pediatric palliative unit is functioning, which provides treatment service to 
children and young people under 18 within state program, but it was added, that it is not full palliative care.  

Georgian National Centre of Oncology Hospice (despite absence of trained staff in pediatric palliative care field) has to 
receive children and young people under 18, who have this type of need, as the number of refferals to the clinic is not 
a rare case. The hospice “had to” start operating this direction. Nowadays, hospice gets paediatric patients as well, but 
they try to limit the number to minimum. The respondent considers, that the pediatric field, generally, is quite specific 
and pediatric palliative care direction is more special (more stress and emotional pressure, the dosage of medicines is 
different, pain management differs and etc). In addition, the mentioned hospice provides palliative service at home 
to children and young people under 18 by pediatric teams. The pediatric teams are trained in palliative care locally 
in Georgia. The respondent mentions, that these teams attended long-term training course, but this does not meet 
the high standards, which is required for palliative care experts. The respondent also states, that the solution was 
found and existing pediatricians were trained in pediatric palliative field and adds, that pediatric palliative direction 
(although this field is fragmented, but is still functioning) lacks holistic approach. The respondent emphasizes, that 
there are huge problems regarding provision of palliative services to adults by non-qualified staff, but unfortunately, 
nowadays, many doctors consider, that they do not need special training “to implement palliative care”, which is com-
pletely wrong attitude.  

There is absence of qualified phsycologists, who would be involved in provision of pallaitive care. There is also 
lack of social workers and provision of mentioned services is impelemnted by the centre or is not implemented 
at all. The centre is collaborating with Association of Social Workers, where social workers are sent to attend the 
training. Students, from this center were practised to the national centre of oncology hospice for internship. The 
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CONCRETE  NOSOLOGIES FOR ILLNESSES FOR CHILDREN WITH PALLIATIVE NEED 

The respondent mentioned, that the following diseases are dominating at the orphanage houses among children 
with palliative care needs:: 

•	Nervous system disorders spinal cord hernia, hydrocephalus (including primary hydrocephalus), severe form 
of cerebral palsy

•	Somatic development disorders of organs

•	There are also illnesses, that my not be severe enough at initial diagnosis, but as the patient is in bed, s/he 
might have needs of the 3rd category

•	A variety of genetic and chromosomal abnormalities 

The respondent listed leading diseases/conditions such as are hydrocephalus, severe form of cerebral palsy and so-
matic development disorders of organs.

Despite the fact, that the children with hospice needs receive services at different medical facilities, the respondent 
considers, that the full palliative care service is not accessible for them yet, as the service they get is only treatment 
service, which does not meet international standards and does not include pshycological and/or social care compo-
nent. 

RECCOMMENDATIONS

According to the expert’s opinion, life expectancy for children with palliative needs is limited, as they do not get full 
palliative service. In the future, when services improve– their life expectancy and quality of life will improve/increase 
significantly. 

“This factor needs to be considered for determining dynamics and volume of services and the calculations should be done 
in excess in order to have full and complete coverage of these children …”  
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According to the respondent, from above-mentioned groups, the 3rd and 4th categories are considered as target 
groups of palliative care (in addition, the 4th group is with direct need of hospice service, and the 3rd group – with 
palliative care and not palliative treatment). It was also mentioned, that the 4th category is characterised with higher 
rate of mortality. As the respondent explained, the mortality share annually equals to 49% of total number of 2-3-4 
groups, and maximum number is occuring in the 4th group. 

The findings of the assesment also suggest, that life expectancy of the children in the 4th group does not exceed 6 
months (approximately 60%). There are also cases with  life expectancy of 2-3 years.  

According to the respondent, the children from the 4th group are covered with financial services. Although, 
there is a problem regarding the children from the 3rd group, as they need qualified nursing care and there is 
need for special facility/space to receive this type of service (these children mostly need bed sore care,  special 
type of feeding, and etc). When there is a periodic episodes of exacerbation, these children under 3rd category 
need in-patient service, after which they return to orphanage houses and continue receiving specialized nursing 
service.  

As we have already mentioned, there are 71 children in infant house, but in 2010 the number reached its peak and 
exceeded 160. After which, emergency foster care was initiated and the reintegration of children improved. Moreover, 
abandonment prevention program is being implemented, which practically interrupted entrance of healthy child at 
infant houses. The monthly entrance number under state support was 17 children and via using current prevention 
programs, the number has decreased to two. The entrance number is the same, but subsequently parallel services are 
implemented (foster care, adoption and etc.).

As for the conditions of children of 6-18 years old, the difficult contingent is concentrated in Kojori. Based on the re-
spondent’s assessment main target contingent of palliative care and treatment are concentrated in 0-6 aged group. 
Unfortunately, similar type assessment has not been conducted for children of 6-18 years of age and there is no 
detailed statistics for this age group. According to the respondent out of registered 19 children at Kojori orphanage 
house, 5 children might need different type of palliative care/treatment service (it refers to children with chronic 
illnesses). 

The respondent also emphasizes, that there is also one important group/category of children, who stay at home, 
parents don’t leave them. But they have difficult health problems and need support. The number of such cases 
does not exceed 10 (here we include the number of referrals, on which the organization had resources to react 
on). This type of group gets particular type of services/assistance (food, medicines and etc), but the organization 
does not have sustainable source of financing. The respondent considers, that the group is much bigger than 10 
children per year.  



17 PEDIATRIC PALLIATIVE CARE IN GEORGIA

Table 6: Death cases and mortality rate per 100,000 children under 15 years old in 2007-2011 (modified 
second approach)

TOTAL NUMBERAVERAGE PER YEARAVERAGE ANNUAL RATE

Number of death109121823.9

Similarly to the second approach, the modified approach does not include deaths caused by infectious diseases in-
cluding HIV/AIDS.  The total number of HIV/AIDS for children 0-18 years old does not exceed 9 new cases each year 
and this is the maximum number of cases (2012). Accordingly, subtracting this number of cases does not change the 
picture significantly. 

In addition, various approaches and methodologies suggest that prevalence of life-limiting diseases is 10 times high-
er than deaths occurring due to these conditions, and the half the cases of life-limiting diseases require palliative care 
from specific moment of life.   

STATISTICS AT ORPHANAGE HOUSES 

There are children under state support, who need palliative care. These children are distributed into 3 facilities: Chil-
dren 0-6 years old at “Tbilisi Infant house” and 6-18 years olds at facilities for disabled kids in Kojori and Senaki (totally 
2).   

NUMBER OF CHILDREN WITH PALLIATIVE CARE NEED AT ORPHANAGE HOUSES 

There are 4 different type of categories based on placement at Tbilisi Infant House. This division is based on the 
assessment conducted in 2013 at Tbilisi Infant House by the organization “Children of Georgia”. The assessment 
was conducted by request and permission of Social Service Agency and Care Agency. It should be emphasized, 
that the assessment included 71 children (100% of existing contingent). Children were grouped into the follow-
ing categories:  

•	I group: 13 children with normal development, who don’t have any health related problems 

•	II group: 26 children with specific disabilities, who will be placed in foster care or adoption, which means 
existence of non-specialized, but well-prepared fosters 

•	III group: 27 children with nursing palliative care need (meaning long-term chronic problems requiring nurs-
ing care type assistance, but not medical-licensed) 

•	IV group: 5 children with hospice service need. According to the respondent, at the time of assesment 5 
children were in such need, but 2 of them passed away during 1 month period. 
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Table 5: Death cases and mortality rate by disease groups per 100,000 children for 0-15 years old children  in 
2007-2011 

GROUP OF LIFE-LIMITTING ILLNESSES NUMBERAVERAGE 
ANNUALLY 

AVERAGE ANNUAL 
RATE 

Neoplasms6112.21.6

diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders 
involving the immune mechanism81.60.2

endocrine, nutritional and metabolic diseases510.1

diseases of the nervous system 11723.43.1

diseases of the circulatory system 75152.0

diseases of the respiratory system27154.27.1

diseases of the digestive system3570.9

diseases of the musculoskeletal system and connective tissue20.40.1

diseases of the genitourinary system142.80.4

certain conditions originating in the perinatal period2576515.267.8

congenital malformations, deformations and chromosomal 
abnormalities29158.27.7

Symptoms revealed by clinical and laboratory investigation, signs and 
deviations not included in other rubrics 48897.612.9

Sequel of external causes of morbidity and mortality.15430.84.1

non specified9819.62.6

Total4195839107.7

Based on the second approach, potential beneficiaries of pallaitive care are on average 839 under 15 year old children, 
which is on average 107.7 children per 100,000 under 15 years old population.  The analysis does not include 
conditions, such as infectious and parasitic diseases, mental and behavioural disorders, acute respiratory infections, 
flu and pneumonia.

Modified second approach: The calculations above include death cases during neonatal period. The critically ill 
patients in neonatal period receive care at respective units under the state funded programs. The receipt of palliative 
care for these patients is quite limited due to short period on the one hand, and due to lack of need of this type 
of service, on the other hand. Hence, alternative calculation method that excludes neonatal death cases from the 
calculation is proposed.  This simulation gives basis for effective allocation of resources.  

If we subtract neonatal death cases (0-28 days) from the calculated amount using the second approach, the total 
number of death cases will decrease from 4195 to 1091 for 5-year period (which gives on average 218 cases annually). 
The data in the table below are derived from the modified version of the second approach:   
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THE FIRST APPROACH: ALL CHILD DEATH CASES

As mentioned above, the first approach includes all cases of children and young people death (in our case, due to 
data limitation, death statistics of children under 15 years old is applied) regardless of underlying causes of death. 
This calculation does not foresee the condition, which is not the subject to palliative care and accordingly, excludes 
the deaths occurring within 0-28 days of life and/or caused by external causes (injuries, poisoning and etc.). The table 
below presents total death cases in 2007-2011 with specific exemptions. 

Accordingly, based on the above-mentioned calculations, number of deaths for children under 15 years of age equals 
to 1222 (on average 244.4 per year) in 2007-2011, which gives average annual rate of 32.2 per 100,000 children. In 
addition, the number of deaths for infants within 0-28 days of life equals to 3104 cases in total. The 5-year interval is 
taken for analysis. 

Table 4: Death cases and rate per 100,000 children under 15 years in 2007-2011 (using the first  calculation method)

ALL DEATH CASES NUMBERANNUAL 
AVERAGE 

ANNUAL 
AVERAGE RATE 

All death cases under 15 years is subtracted the cases, like death within 0-28 
days of live and cased by external reasons (injuries, poisoning and etc.) 1222244.432.2

Based on the first approach, potential beneficiaries of palliative care are on average 245 children under 15 years an-
nually, which is on average 32 children per 100,000 under 15 years old population. The figure does not include the 
death cases occurring in the first month (during 0-28 days) of life and/or caused by external causes.    

THE SECOND APPAROACH: MORTALITY CASES CAUSED BY CHILDREN’S LIFE-LIMITING ILLNESS

The second approach, as mentioned above, applies the death cases caused by children’s life-limiting illness.  It is sig-
nificant, that this approach does not include deaths after infectious and parasitic diseases, mental and behavioural 
disorders, acute respiratory infections, flu and pneumonia. 

The Table 5 below presents death cases for particular groups in 2007-2011. Analysis demonstrate, that during 5-year 
interval total number of deaths for given age groups equals to 4195 cases (on average 839 per year), which gives 107.7 
per 100,000 children. Noteworthy, that this data includes the death occurring in perinatal period (0-7 days), which 
amount to 2576 cases (more that 60% of the total number of death cases). This latter is excluded in the first approach, 
accordingly the rate is much higher (3.5 times compared to the first approach). 
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Table 1 Table 1: Children death cases aged 0-15 years in 2007-2011 

YEARSNUMBER OF DEATHS

2007761

2008909

2009971

2010928

2011911

Number of deaths (total)4480

Average annual number896

Average annual rate per 100,000 under 15 years old children118

Perinatal and Neonatal death cases disaggregated by years is the following: 

Table 2:  Neonatal and Perinatal death cases by years (absolute numbers)

NUMBER OF DEATHS20072008200920102011

Died within 0-6 days 467516558410349

Died within 7-28 days118147214186139

Died within 0-28 days585663772596488

Total for 5-year period3104

Annual average620.8

As we mentioned above, based on the existing statistics, it is impossible to disaggregate death statistics for 15-196 
years old age group by underlying cause of death. The report applies the data from the National Statistics Office of 
Georgia, which presents total number of death cases:  

Table 3:  Death cases of children aged 15-19 years

20072008200920102011

Died  within 15-19 years of live143186170157133

*Source: National Statistics Office of Georgia/GeoStat. The data does not enable to be disaggregated by underlying causes of death. 

6  The mortality cases for 15-18 year-old aged group cannot be disaggregated, as National Statistics office of Georgia provides mortality statistics 
for 15-19 year-old aged group.  
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CALCULATING NUMBER OF CHILDREN WITH PALLIAVE CARE NEED  

It is recognized, that palliative care needs assessment is still developing sphere, therefore precise calculation method 
is not established. This challenge is that it is hard to determine specific target group, as nowadays there is no agreed 
vision, consensus about possible characteristics of this group. It is worth to mention, that nevertheless the report uses 
latest information about number of children and children death cases, presented figures are only estimations.   

The report for quantitative part uses the model applied in “Palliative Care Needs Assessment”  published by New Zea-
land Palliative Care council in 2011 (NcNamara at al 2006). The mentioned model aims at defining number of potential 
beneficiaries via different approaches, methodologies:  

•	One approach of calculating potential beneficiaries of palliative care includes all cases of children and 
young people death (in our case, due to data limitation, death statistics of children under 15 years old is applied) 
regardless of underlying causes of death. This calculation method does not foresee conditions that are not 
subject to palliative care and accordingly, excludes the death related to 0-28 days of life and/or caused by 
external reasons (injuries, poisoning and etc.); 

•	The second approach uses only the death cases caused by children’s life-limiting illness. This approach does 
not use death cases caused by infectious and parasitic diseases, mental and behavioural disorders, acute 
respiratory infections, flu and pneumonia. The calculations are based on category of illnesses from “Palliative 
Care statistics in children and young people” published by Great Britain Health Care Department in 2007.  The 
presented report applies children mortality statistics, caused by the conditions related to high probability of 
palliative care need. The mentioned approach uses ICD-10-AM respective codes for main group of illnesses, 
which are the main criteria for calculations. 

MORTALITY STATISTICS

Children under-15 years death statistics is taken from 2007-2011 statistical yearbooks of National Centre for Disease 
Cotrol and Public Health under Ministry of Labour, Health and Social Affairs of Georgia.  The table #1 below represents 
all death cases (in absolute numbers) and rates per 100,000 children dissagregated by year. In 2007-2011 the total 
number of child death is 4,480 (on average 896 death cases per year), which gives 118 cases of death per 100,000 
children per year.  
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•	Outpatient palliative care visit of incurable patients is reimbursed in the amount of 11 GEL (visit is con-
ducted by mobile team, which consists of doctors and nurses). 

•	Inpatient palliative care and symptomic treatment is reimbursed in the amount of 75 GEL per bed/day. 
The program covers 70% of actual expenses on service, and co-financing from beneficiaris equals to 30%, 
co-financing does not apply to people with HIV/AIDS. 

•	Within the component of provision of medicines to incurable patients, the medicines are delivered free of 
charge to beneficiaries (without co-financing). 

The services defined by the state program are provided by the following service providers (only the institutions, that 
provide services to children and young people under 18 years are listed below): 

•	Georgian National Cancer Center Hospice 
•	Cancer Prevention Centre- Hospice
•	Iashvili Children’s Central Hospital 

The program budget is 2,789.4 thousand GEL: 

#COMPONENT
BUDGET

(THOUSAND GEL)

1Incurable out-patents palliative care 1,884.4

2Incurable in-patents palliative care 309

3Provision of medicines to incurable patients592

3.1Provision of medicines to incurable patients402

3.2Cost of transportation with special transportation means, storage and disbursement190

4Issuing medical certidficates and prescriptions for incurable patients 4

Total:      2,789.4

Palliateive care of georgian citizens covered by a) Georgian Government’s resolution  #218 dated December 9, 2009 
on “ provision of interventions for population health insurance and definition of terms for insurance voucher in the 
frame of the state program and b) 0-5 year old children within State health insurance program,  women 60 years of 
age and higher and men 65 years of age and higher (pension-age population), students, children with disabilities and 
beneficiaries of the Government resolution #165 on “provision of interventions for health insurance of individuals 
with severe disabilities and definition of terms for insurance voucher” is covered by medical insurance program.  
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„...Palliative care for children and young people is an active and total approach to care, from the point of diagnosis 
or recognition, throughout the child’s life, death and beyond. It embraces physical, emotional, social and spiritual 
elements and focuses on the enhancement of quality of life for the child/young person and support for the family. It 
includes the management of distressing symptoms, provision of short breaks, and care through death and bereave-
ment.…” 4 

It is recognized, that palliative care is unique, which needs special skills and knowledge. Generally, palliative care is 
the joint effort of multidisciplinary team, as well as informal caregivers including patient’s family members and other 
relatives to alleviate suffering and ensure welfare for persons with incurable diseases. These are incurable diseases 
producing pain and other highly distressing symptoms. In addition, it is recognized that pediatric palliative care is a 
separate field, although it has tight connections with adults’ palliative care (World Health Organization, 2002). 

The survey on “Palliative care needs assesment in Georgia” conducted in 2001 by Thomas Lynch, states, that approximately 
25-30,000 people have palliative care need annually and 4,000-4,500 people have these needs at the stated moment (si-
multenously). In addition, taking into consideration the fact that at minimum 2 family members are involved in taking care 
of such type of patients – this figure should be multiplied by 3 in order to get total target population of palliative care (this 
calculation gives 75,000-90,000 people annually). Although, delivering palliative care to the above-mentioned number of 
people requires large amount of financial and human resources (approximately 1750 doctors and nurses and 215 palliative 
beds). Noteworthy, that this statistics include total population of Georgia excluding young people under 18 years. There-
fore, there is a need of calculating target population based on particular categories/needs. 

CATEGORIES OF CONTINGENT WITH PALLIATIVE CARE NEED

The main target group of palliative care are the patients who have progressive, live-limiting illnesses, their care takers 
and their family members. Based on this approach, it is possible that big part of the population might belong to target 
population of palliative care. Although, the content and volume of palliative service might significantly differ from 
each category described below5:  

CATEGORY 1
The largest caregory is the patients who do not require access to specialist care, their needs are met either through 
their own resources or with the support of primary care providers. Currently, almost two-thirds of all people whose 
death is expected, fall within this category and are not seen by a specialist palliative care service prior to their death. 
The majority of these patients would be expected to have a diagnosis of a non-malignant disease (it is significant, that 
in case of  cancer patients much higher percentage is in palliative service need). Accordingly, this group is largest in 
the target patient population.

CATEGORY 2
Some patients with a life limiting illness will have sporadic exacerbation periods (pain or other symptoms, social or 
emotional distress). These patients may require access to specialist palliative care services (consultation, advice and 
etc). Although, they will continue to receive care from their primary care provider.

4   A Guide to the Development of Children’s Palliative Care Services, ACT, 3rd edition, 2009
5  A guide to Palliative Service Development: A population based approach, Palliative care, Australia
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CATEGORY 3
This group includes patients, who have the greatest needs of full physical, social, psychological and/or spiritual sup-
port. Their needs do not respond to simple or established protocols of care. Consequently, they require specialized 
type of palliative services and approaches. These patients represent a variable but minor proportion of all those peo-
ple who are living with a life limiting illness. They usually require highly individualized care plans developed.

 “…All people diagnosed with a life limiting illness, as an absolute minimum, require access to primary care providers 
that have knowledge and skills in the care of people with a life limiting illness. These skills, attributes and knowledge 
applied within the context of a primary care relationship are sometimes referred to as a ‘palliative approach’. A pallia-
tive approach is based on the basic principles of palliative care…”

STATE PROGRAM ON PALLIATIVE CARE FOR INCURABLE PATIENTS 

Since 2006, the State Program on palliative care for incurable patients (program code 35 03 03 11) has been imple-
mented in Georgia. The goal of the program is to improve quality of life of incurable patients through increasing 
financial access to needed services and via provision of specific medicines. 

The program consists of four components: 
1. Incurable out-patents palliative care; 
2. Incurable in-patents palliative care;
3. Provision of medicines to incurable patients (a. Provision of medicines to incurable patients and b) Cost of 

transportation with special transportation means, storage and disbursement;  
4. Issuing medical certificates and prescriptions for incurable patients. 

Program beneficiaries are defined as: 
•	Incurable patieints with Georgian citizenship registered in Tbilisi, Kutaisi, Telavi, Zugdidi, Ozurgeti and Gori municipali-

ties (outpatient palliative care component for incurable patients, which is implemented by mobile teams) 
•	Incurable patients with Georgian citizenship, who need in-patient palliative care (in-patient palliative care and 

symptomatic treatment component) 
- Georgian citizens, with exception of beneficiaries of a) Georgian Government resolution  #218 dated Decem-

ber 9, 2009 on “provision of interventions for population health insurance and definition of terms for insurance 
voucher in the frame of the state program“ and b) 0-5 year old children within State health insurance program,  
women 60 years of age and higher and men 65 years of age and older (pension-age population), students, chil-
dren with disabilities and beneficiaries defined by the Government resolution #165 on “provision of interventions 
for health insurance of individuals with severe disabilities and definition of terms for insurance voucher” and c) 
Incurable patients with TB 

- Incurable patients with HIV/AIDs 
•	Georgian citizens and permanent residents of Georgia (Component of Provision of medicines to incurable 

patients) 

Within the framework of state funded programs, Financing and Reimbursement rules are defined according to the 
following conditions: 
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„...Palliative care for children and young people is an active and total approach to care, from the point of diagnosis 
or recognition, throughout the child’s life, death and beyond. It embraces physical, emotional, social and spiritual 
elements and focuses on the enhancement of quality of life for the child/young person and support for the family. It 
includes the management of distressing symptoms, provision of short breaks, and care through death and bereave-
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It is recognized, that palliative care is unique, which needs special skills and knowledge. Generally, palliative care is 
the joint effort of multidisciplinary team, as well as informal caregivers including patient’s family members and other 
relatives to alleviate suffering and ensure welfare for persons with incurable diseases. These are incurable diseases 
producing pain and other highly distressing symptoms. In addition, it is recognized that pediatric palliative care is a 
separate field, although it has tight connections with adults’ palliative care (World Health Organization, 2002). 
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each category described below5:  
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their own resources or with the support of primary care providers. Currently, almost two-thirds of all people whose 
death is expected, fall within this category and are not seen by a specialist palliative care service prior to their death. 
The majority of these patients would be expected to have a diagnosis of a non-malignant disease (it is significant, that 
in case of  cancer patients much higher percentage is in palliative service need). Accordingly, this group is largest in 
the target patient population.

CATEGORY 2
Some patients with a life limiting illness will have sporadic exacerbation periods (pain or other symptoms, social or 
emotional distress). These patients may require access to specialist palliative care services (consultation, advice and 
etc). Although, they will continue to receive care from their primary care provider.

4   A Guide to the Development of Children’s Palliative Care Services, ACT, 3rd edition, 2009
5  A guide to Palliative Service Development: A population based approach, Palliative care, Australia
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CURRENT PALLIATIVE SERVICES, VOLUME AND NEEDS 

•	According to the study,  nowadays there are 27 children with nursing palliative care need (long-term chronic 
problems requiring not with medical, but nursing care type assistance) at 0-6 years old orphanage houses, and 
the number of children with hospice service need equals to 5 (in total 71 from registered children). 

•	At 6-18 –year-old orphanage houses out of registered 19 children with rough (non-research based) calcu-
lations, it is possible that 5 children are in palliative care need of different services (it referes to children 
with chronic problems).  

•	There is one very important category/ group of children, who stay at the families under the care of par-
ents, who have severe problems with their health and need support. Unfortunately, this group is not sur-
veyed. Only two kids were named, who get palliative care at home (via using portable ventilators).  

•	According to the expert, the life expectancy for children with palliative care need is limited, as nowadays 
they do not get full palliative service. In future, when these kids will get normal, full palliative care/ser-
vice- their life expectancy and quality of life will significantly increase/improve. Accordingly, in order to 
determine dynamics and volume of services, this factor should definitely be foreseen and the calculations 
should be done in excess, which will ensure full service coverage of these children. 

•	At Palliative Care Department and intensive care department of Iashvili Children’s Central Hospital 13 
children and young people under 18 were getting care at the time of the study. This category does not in-
clude the patients with oncologic illness. Accordingly, these people are staying at the hospital for more than 
6 months. The Palliative department is staffed with medical personnel specialized in intensive care without 
special training in pediatric palliative care.  

•	None of the child and young people was getting service during the study at Oncoprevention Centre and 
Hospice of National Oncology center. The referral is less than five children. 

•	Nowdays there is no psychological palliative care service and there is no bereavement care, while the social 
work is fragmented. 

DEFINITION OF KEY TERMS 

Georgian law on health care defines the palliative care and palliative treatment as follows: 

“Palliative Care –Active, multi-disciplinary care, which has the primary objective to alleviate pain and other patho-
logical symptoms, and to offer social and psychological support to patients. It includes patients with incurable diseas-
es; such care can improve the quality of life of patients and their families”;  (8.05.2007 N 4719)

„Palliative  treatment – medical service, which does not radically improve the patient’s condition, does not change 
unhopeful forecast and which aims at alleviating the patient’s condition temporarly”; (8.05.2007 N 4719)

”....Many children and young people, who are in palliative care need, have life-limiting illness … These children may 
leave with this disease for a long-term period….Children’s and adolescents’ needs are different from adults need...”3  

3  Department of Health and Children (2001) Report of the National Advisory Committee onPalliative Care. Dublin: Stationery Office



8PEDIATRIC PALLIATIVE CARE IN GEORGIA

programs; b) methodological approaches used in  similar researches undertaken in different countries (models of 
estimation of number of children with palliative care needs in different countries)

- Secondary analysis of the data provided by National Centre for Disease Control and Public Health, Ministry of 
Labor, Health and Social Affairs of Georgia was carried out. In particular, the statistical data on children mortality 
and underlying causes in 2007-2011 was analysed. Based on this analysis, the number of the children and young 
people under 18 who are in palliative care need has been estimated.  

LIMITATIONS OF THE RESEARCH 

•	Population data on children is available for the age group of up to 15 years and 15-19 years old. In addition 
medical statistics identifies two age groups – “Under 15 years old” and “Over 15 years old”. Accordingly, it was 
impossible to obtain statistical data on 15-18 years age group.

•	The data can not be dissagregated by age groups, which would enabled us to conduct comparative analysis 
of perinatal, neonatal, under 5 and older children.   

MAIN FINDINGS

Number of children, who are in palliative care need1: 
•	The first approach (used all child death cases)

Via using the first method, potential beneficiaries of palliative care are on average 245 children under 15 
years old annually, which is on average 32 children per 100,000 under 15 years old population. The figure 
does not include death cases occurring during the first month (0-28 days) of life and/or caused by external 
reasons (trauma, injuries, poisoning);    

•	The second approach (uses only death cases caused by children’s life-limiting diseases) According to the 
second calculation method, potential beneficiaries of palliative care are on average 839 under 15 years an-
nually, which is on average 107.7 children per 100,000 under 15 years old population.  The analysis does 
not include the conditions, such as infectious and parasitic diseases, mental and behavioural disorders, acute 
respiratory infections, flu and pneumonia;

•	Modified second approach2: Due to lack of receipt of palliative services for patients at neonatal period and 
due to its less need, as this type of services are provided to patients at respective units, it is proposed to sub-
tract neonatal death cases from the second calculation approach. If we substract neonatal death cases (0-28 
days) from the calculated amount using the second approach, the total number of death cases decreases 
from 4195 to 1091 for 5-year period (which gives on average 218 cases annually and the annual rate per 
100,000 under 15 years old children equals to 23.9);

•	It is considered, that 1/3 of those individuals, who are experiencing life-limiting illnesses, need active palli-
ative care from specific moment of life. Based on the calculations above, number of children under 15 years 
old who need palliative care equals 75 annually on average.   At the given moment, the number of children, 
who are in palliative care need simultaneously is much less and equals on average 15-20 children. 

1  It should be emphasized, that above-mentioned calculations include children with different type of palliative needs including nursing palliative needs.
2   Modified second approach is proposed by researches for comparative analysis 
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Republic, which was successfully implemented for several years, was terminated. Noteworthy that since 2008 the “Global 
Fund” has been financing palliative care for HIV/AIDS patients in Tbilisi, Kutaisi, Batumi and Zugdidi municipalities. 

RESEARCH GOALS AND OBJECTIVES

Objective of the palliative care situation analyses for children and young people under 18 is to determine:  

•	Number of children in Georgia, who are in palliative care need;
•	Age groups and specific diseases, for which is a need of palliative care;
•	Current practices in relation to children with palliative care need in Georgia (what types of assistance and 

services they receive and where); 
•	What is the state funding for the children palliative care.

RESEARCH METHODOLOGY

Both qualitative and quantitative methods and approaches have been used for the research. In particular: a) Initially 
in-depth interviews with the key informants and stakeholders in the field were conducted. Information received at 
this stage informed the following stages of design and methodological approaches. Doctors from the institutions 
participating in the state program were interviewed; b) Desk research of existing analytical documents in relation 
to pediatric palliative care was conducted, in order to determine possible standard methodologies for estimating 
potential beneficiaries of the palliative care. This type of approach enables to compare data from the similar surveys 
carried out in other countries and make additional conclusions; c) At the final stage of the research, secondary data 
were analysed to identify number of children who nowadays are in palliative care need in Georgia.
In particular, the following activities were implemented:
- At the initial stage, interviews with key informants (five interviews with the representatives of Ministry of Labor, 

Health and Social Affairs) using in-depth interview method were conducted. The objective of the interviews 
was to learn about: 
	The content, geographic scope and beneficiaries of the state programs in relations to pediatric palliative 

care 
	The list of service providers involved in the program
	The volume of the state funding/share on pediatric palliative care
	Involvement of insurance sector in pediatric palliative care in Georgia (Whether this issue is discussed at 

health financing long term planning)
- At the following stage in-depth interviews with the doctors of the health care institutions participating in 

the state program (four interviews with the Head of Intensive Care departments in the hospitals;  Heads of on-
cologic departments) of the clinics were carried out, to obtain detailed information about palliative care practices 
and services. 

- Aim of the desk research was to explore: a) how legislation defines palliative care in Georgia, that  regulates pro-
cess of identification of children with palliative care needs and eligibility of participation in palliative care state 



6PEDIATRIC PALLIATIVE CARE IN GEORGIA

INTRODUCTION

The beginning of the XXI century showed remarkable increase in global aging, together with rising incidence and 
prevalence of oncologic diseases, AIDS and chronic progressive illnesses. All these have led to huge numbers of in-
curable patients, requiring the relevant complex medical and social care due to symptoms and suffering from their 
illness. A new direction in public health, called Palliative Care, serves to this very aim.

In 1970s in the aim of palliative care development, a small group of experts under the aegis of the WHO began activi-
ties in more than 40 countries, from which: Switzerland, USA, UK, Canada, Netherlands, Belgium, France and Australia 
were the leaders. Currently, palliative care has its official status, together with legal, methodological, clinical, academ-
ic, scientific and organizational standards. In 1996, the term “Palliative Care” was involved in Index Medicus and added 
to definitions - “End-of-Life Care” (1968) and “Hospice” (1980).There are several forms of palliative care.

Palliative care forms developed differently in various countries as this direction follows independent path of devel-
opment.  Moreover, according to the WHO recommendations all the mulptilicity can be divided in two main parts: 
home-based palliative care and hospital (in-patient) care.

Inpatient palliative care units include so called independent Hospices, Oncologic and common profile hospitals, 
out-patient clinics, also units of palliative care at the hospital bases of social service system.  

Considering the situation that most interviewed patients (more than 80%) wish to spend their last days and die at 
home, palliative care is applied mainly in home based manner.  

According to the IAHPC 2009 data, around half of 234 countries in the world have established one or more palliative 
care services. Recently, only 35 countries (15%) reached the integration of palliative care in the national health system 
(integration with other health-social service providers). There are no activities regarding palliative care in 78 countries 
(33%). 

The first Hospice type institution for adults in Georgia was opened in 2003 at Transfiguration Nunnery and Mercy 
centre, which consists of 8 beds.   

Association for Palliative Care “Humanists Union” for home based palliative care was established in 2004. palliative 
care clinic “Cancer Prevention Centre” was opened in 2005 and palliative care department started operation at the 
National Centre of Oncology in 2010. 

Palliative care department was opened at Iashvili Children’s Central Hospital in 2012, which nowadays envisages 12 
beds. The department provides care to non-cancer pediatric patients with severe neurological disorders, various con-
genital anomalies, etc., who are in need of intensive care services. 

Although, some of the palliative services currently are provided to the children in Georgia, pediatric Hospice meeting 
international standards and rendering holistic palliative services does not exist in the country. 

Palliative care state program has been launched since 2005, that nowadays covers in-patient and out-patient palliative care 
in Tbilisi, Kutaisi, Zugdidi, Gori, Ozurgeti and Telavi Municipalities. Funding for the palliative program in Adjara Autonomous 
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