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თემატური მოკვლევის ტექნიკური პირობები (ToR)

მოკვლევის თემა

მოკვლევის მიზანი

საკითხის შესახებ

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის ჯანდაცვის სერვისების მისაწვდომობა
სამთავრობო და ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ დაფინანსებულ ჯანმრთელობის და სოციალური
დაცვის პროგრამებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალებისა და გოგონების ჩართულობისა და
არსებული სამედიცინო ინფრასტრუქტურის შესწავლა, რათა ხელი შეეწყოს შშმ ქალებისა და გოგონების
ჯანმრთელობის უფლების სრულყოფილ რეალიზაციას.

⮚ შეზღუდული შესაძლებლობები უფრო მეტად ქალებში გვხვდება, ვიდრე კაცებში. შეზღუდულული
შესაძლებლობის მქონე (შშმ) ქალები მსოფლიოში ქალების თითქმის 1/5-ს შეადგენენ. ბავშვებში მსგავსი
მონაცემების შესახებ სანდო და წარმომადგენლობითი მონაცემები არ არსებობს. კიდევ უფრო რთულია
სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება ეროვნულ დონეზე.
⮚ „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ გაეროს კონვენციის თანახმად, შშმ ქალები და
გოგონები წარმოადგენენ განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ჯგუფს და ქვეყანაში ადამიანის უფლებების
დაცვის სფეროში არსებული პოლიტიკის დოკუმენტები ისევე, როგორც სახელმწიფო პროგრამები მათ უნდა
მოიაზრებდეს დამოუკიდებელ სამიზნე ჯგუფად.
⮚ საქართველომ გაეროს აღნიშნული კონვენციის რატიფიკაცია მოახდინა 2014 წელს. თუმცა სახელმწიფო
პროგრამების შემუშავებისა და ბიუჯეტირებისას არ ხდება მათთვის რელევანტური საკითხების
გათვალისწინება. აღნიშნული ეხება ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური რეაბილიტაციის, განათლების,
დასაქმებისა და სხვა პროგრამებს.
⮚ შშმ ქალები და გოგონები ვერ სარგებლობენ მათ საჭიროებებზე მორგებული სამედიცინო მომსახურებით,
განსაკუთრებით აღსანიშნავია რეპროდუქციულ და სქესობრივ ჯანმრთელობაზე მისაწვდომობის საკითხი,
ადაპტირებული სამედიცინო დაწესებულებებისა და სერვისების ნაკლებობა, ფსიქოსოციალური საჭიროების
მქონე ქალები და გოგონები და მათი წვდომა სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ ჯანდაცვის პროგრამებზე.
⮚ სათანადოდ არ ხდება ჯანმრთელობისთვის საჭირო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. ასევე არ ხდება
მედიკამენტებზე ბრაილის შრიფტით ინსტრუქციის ბეჭდვა.
⮚ შშმ ქალთა უმეტესობა ფინანსურად დამოკიდებულია მხოლოდ სახელმწიფო სოციალურ პაკეტზე, რაც არ
იძლევა ჯანმრთელობისთვის საჭირო მედიკამენტების შეძენის შესაძლებლობას.
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ტექნიკური პირობები
თემატური მოკვლევის ჯგუფი იწვევს დაინტერესებულ მხარეებს (იურიდიულ ან/და ფიზიკურ პირებს) წერილობითი ფორმით დადასტურებული
პოზიციების წარსადგენად ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე შშმ ქალებისა და გოგონების მისაწვდომობასთან დაკავშირებით .
დოკუმენტურად დადასტურებული პოზიციები უნდა პასუხობდეს შემდეგ კითხვებს:
❏
❏
❏
❏

რამდენად მისაწვდომია ჯანრმთელობის დაცვის არსებული სერვისები შშმ ქალებისა და გოგონებისთვის? (700 სიტყვა)
რა გამოწვევების წინაშე დგანან შშმ ქალები და გოგონები სოციალური პაკეტებით სარგებლობისას? (500 სიტყვა)
რა ბარიერებს აწყდებიან შშმ ქალები და გოგონები ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებით სარგებლობისას? (500 სიტყვა)
რამდენად აქვთ ინფორმაცია შშმ ქალებსა და გოგონებს მათი სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ? (400
სიტყვა)
❏ რა გამოწვევების წინაშე დგანან ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალები და გოგონები? (400 სიტყვა)
❏ ფიზიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით რა სპორტული და ფიზიკური აქტივობებია მისაწვდომი შშმ ქალებისა და გოგონებისთვის და
რისი დანერგვა იქნებოდა მიზანშეწონილი? (200 სიტყვა)
❏ რომელი ქვეყნის საუკეთესო გამოცდილების გაზიარებაა მიზანშეწონილი შშმ ქალებისა და გოგონების ჯანდაცვის სერვისებზე წვდომის
გაუმჯობესების კუთხით? (300 სიტყვა)
ეს და სხვა კითხვები ასახული იქნება სამუშაო ჯგუფისადმი მოწოდებულ ინფორმაციაში. აგრეთვე ჩვენს მიერ მოწვეული შესაბამისი მიმართულებით
მომუშავე ორგანიზაციები და ექსპერტების მხრიდან მოხდება ამ საკითხებზე მუშაობა, რაც ამ კონკრეტული საკომიტეტო მოკვლევის სფეროა.
დოკუმენტებზე მუშაობისა და ზეპირი მოსმენების საფუძველზე შემუშავებული იქნება რეკომენდაციები სხვადასხვა მიმართულებით, თუ რა უნდა
გაკეთდეს შშმ ქალების ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მისაწვდომობის გაზრდის მიზნით.

2 ოქტომბერი, 2019წ.
ინფორმაციის ჩაბარების ვადა
დოკუმენტური მასალების
ჩაბარების პირობები

⮚ დოკუმენტი შედგენილი უნდა იყოს PDF –ის ფორმატში;
⮚ დადასტურებული პოზიციის ტექსტის სიდიდე არ უნდა აღემატებოდეს 3000 სიტყვას და 3 გვერდს;
⮚ დადასტურებულ პოზიციაში მოცემული უნდა იყოს ფაქტობრივი მონაცემები, რომელიც მისცემს სამუშაო ჯგუფს
ანალიზის საშუალებას;
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⮚ სასურველია, დადასტურებული პოზიცია შეიცავდეს კონკრეტულ რეკომენდაციებს შესაბამისი უწყებებისადმი
და საერთაშორისო გამოცდილებიდან საუკეთესო მაგალითებს;
⮚ უნდა იყოს მითითებული მომხსენებლის შესახებ ინფორმაცია სავარაუდო ზეპირ მოსმენებში მონაწილეობის
მიღების მიზნებისთვის.

გთხოვთ, მასალა გამოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: wwd@parliament.ge

საკონტაქტო ინფორმაცია

ნაია ბეგაშვილი
ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის საპარლამენტო პროგრამის კოორდინატორი
ელ. ფოსტა: nbegashvili@ndi.org
ტელ: +995 32 2935830

თამარ საბანაძე
საქართველოს პარლამენტის წევრის თანაშემწე
ელ. ფოსტა: tsabanadze@parliament.ge
ტელ: +995 599 087808
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