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Assessment of the program MEDEA 

(Healthcare Plus) 
 

Dear Colleagues,  
 

The initiative by the School of Health Sciences of the Uni-

versity of Georgia to establish a “Doctoral Program in 

Health Care 10” is visionary, necessary and timely. A pro-

gram grounded on new knowledge based on evidence from 

epidemiological, clinical and experimental research is the 

right approach and will serve needs beyond the Caucasus. 

Conceived and framed on the concept of Health Care as 

Global, such a Program responds to Universal Health Care 

and Universal Health Financing Protection concepts and 

ideals that define health care as one of the most wide-

ranging and critical areas of knowledge and practice that 

impact the population world-wide.  
 

Over the years, health care has grown from the technical 

aspects of biology, chemistry and medicine as a science 

and as an art. Over the last decades, health economics, 

health financing and insurance, health law, anthropology, 

the social and behavioral determinants of health, human 

rights and gender and the role of civil society organizations 

in the response to AIDS, TB, and STD configure health 

care as a vast field in which many approaches convene. 

Program graduates would contribute to strengthening 

health systems for effective and efficient delivery of health 

care services fairly and non-discriminatory and to revive 

and expand the role of primary health care professionals.  
 

In our experience as academics and advisors we witness 

that weaknesses of the health systems, the constant need to 

improve the quality of healthcare infrastructure, the in-

creasing costs of health care. We see the need for better and 

more holistically trained health care professional at all lev-

els. And also, broader knowledge and understanding of 

health care by economists, lawyers, sociologists and social 

workers.  
 

The Doctoral Program will bring together academics and 

practitioners in various fields to better understand the cur-

rent and emerging medical, epidemiological, economic, 

institutional, legal, economic and bio-ethical challenges. 

The Program has the potential to develop models of profes-

sional training towards better academics and practitioners 

building an expanded community of thinking on health 

care. This approach will significantly influence Public 

Health training and on the complementary relations be-

tween Health Care and Public Health.  
 

We strongly support granting accreditation to this Program 

which would be a decision with vision to develop the Pro-

gram, experiment academically, and bring forward creativi-

ty and innovation in health care. We wish that this will hap-

pen, and we will participate and contribute to its success.  

ჰერნან ლ. ფუენზალიდა-პუელმა  

მსოფლიო პროგრესის ცენტრი, უფროსი 

კონსულტანტი  

ოჰაიო, აშშ  
 

პროგრამა მედეას (ჯანდაცვა პლუსი) შეფასება  

 

ძვირფასო კოლეგებო,  
 

საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის 

მეცნიერებების სკოლის ინიციატივა, რომ შეიქმნას 

სადოქტორო პროგრამა „ჯანდაცვა პლუს, 10“ არის 

შორსმჭვრეტელი, აუცილებელი და დროული. 

პროგრამის დაფუძნება ეპიდემიოლოგიური, 

კლინიკური და ექსპერიმენტული კვლევებით 

მიღებული მტკიცებულებების ბაზაზე შექმნილ 

ახალ ცოდნაზე არის სწორი მიდგომა და უპასუხებს 

კავკასიის ფარგლებს გარეთ არსებულ 

საჭიროებებსაც. პროგრამა ჩაფიქრებული და 

ფორმულირებულია გლობალური ჯანდაცვის 

კონცეფციით, რაც სრულად ეხმიანება საყოველთაო 

ჯანდაცვის და საყოველთაო ჯანდაცვის 

დაფინანსების კონცეფციებს და იდეებს, რომელიც 

ჯანდაცვას განსაზღვრავს, როგორც ცოდნის და 

პრაქტიკის ერთ-ერთ ყველაზე ფართო და 

აუცილებელ სფეროს, რომელიც გავლენას ახდენს 

მოსახლეობაზე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.  

წლების განმავლობაში ბიოლოგიის, ქიმიის და 

მედიცინის ტექნიკური ასპექტებიდან ჯანდაცვა 

ჩამოყალიბდა, როგორც მეცნიერება და ხელოვნება. 

ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ჯანდაცვის 

ეკონიმიკა, ჯანდაცვის დაფინანსება და 

ჯანმრთელობის დაზღვევა, ჯანდაცვის 

კანონმდებლობა, ანთროპოლოგია, ჯანმრთელობის 

სოციალური და ქცევითი დეტერმინანტები, 

ადამიანის უფლებები და გენდერი და სამოქალაქო 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების როლი შიდსის, 

ტუბერკულოზის და სქესობრივი გზით გადამდები 

დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლაში ქმნიან 

ჯანდაცვას, როგორც უზარმაზარ სფეროს, 

რომელშიც უამრავი მიდგომა იყრის თავს. 

პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ 

საკუთარი წვლილი შეიტანონ ჯანდაცვის 

სისტემების გაძლიერებაში, რათა ჯანდაცვითი 

სერვისების მიწოდება იყოს უფრო ეფექტური და 

ეფექტიანი, სამართლიანი და 

არადისკრიმინაციული, და აღდგეს და 

გაფართოვდეს პირველადი ჯანდაცვის 

პროფესიონალების როლი.  
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PS:  

On the matter of regulations, this is an issue that – in the 

case of Georgia, has to be investigated and by local lawyers 

for a comprehensive, objective and clear legal opinion. 

 

Having says the above, the MEDEA program is rich in ide-

as and proposals and has a great potential in Georgia and 

hopefully in many other countries as well. 

 

 

Member of the International Advisory Committee: 

 

 

Hernan L. Fuenzalida-Puema, Esq., LL.M  

World Progress Center, Inc., Senior Consultant,  
Ohio, USA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hernán L. Fuenzalida-Puelma, Esq. LL.M (Yale Universi-

ty) is a citizen of the United States of America and Chile, is 

a lawyer with extensive international experience in 56 

countries in policy and regulation, health financing and 

insurance, and institutional development. Recent publica-

tions include "Moving toward Universal Health Coverage in 

Social Health Insurance in Vietnam" with Aparnaa Soma-

nathan, Ajay Tandon, Huong Lan Dao, and Kari L. Hurt, 

World Bank, Washington, DC, 2014. He is a member of 

Bar Associations of Santiago, Chile, and Costa Rica; edito-

rial Board of Hepatology, Medicine and Policy (HMAP), 

and of The World Progress Center, Inc. 

 

 

 

 

ჩვენ, როგორც აკადემიური სფეროს 

წარმომადგენლები და დამკვირვებლები, ვართ 

ჯანდაცვის სისტემების არაეფექტურობის, 

ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის ხარისხის 

რეგულარულად გაუმჯობესების აუცილებლობის, 

მუდმივად მზარდი ჯანდაცვის ხარჯების მოწმენი. 

ჩვენ ვხედავთ უკეთესად და ჰოლისტიკურად 

მომზადებული ჯანდაცვის პროფესიონალების 

საჭიროებას ყველა დონეზე. ასევე, იმის 

აუცილებლობას, რომ საჭიროა ჯანდაცვის სისტემის 

უფრო ფართოდ ცოდნა და გააზრება 

ეკონომისტების, იურისტების, სოციოლოგებისა და 

სოციალური მუშაკების მხრიდან.  

სადოქტორო პროგრამა გააერთიანებს სხვადასხვა 

დარგებში მოღვაწე აკადემიურ და პრაქტიკოს 

სპეციალისტებს, რათა უკეთ იქნას გააზრებული 

არსებული და მოსალოდნელი სამედიცინო, 

ეპიდემიოლოგიური, ეკონომიკური, 

ინსტიტუციონალური, იურიდიული და 

ბიოეთიკური გამოწვევები. პროგრამას გააჩნია იმის 

პოტენციალი, რომ შექმნას პროფესიული 

გადამზადების/ტრენინგის მოდელები, რომელიც 

ხელს შეუწყობს აკადემიური და პრაქტიკოსი 

სპეციალისტების უფრო ფართო საზოგადოების 

შექმნას, რომლებიც იზრუნებენ ჯანდაცვის 

სფეროზე. ასეთი მიდგომა მნიშვნელოვან გავლენას 

მოახდენს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში 

ტრენინგების გაუმჯობესებაზე და ეფექტურს 

გახდის ურთიერთობებს ჯანდაცვასა და 

საზოგადოებრივ ჯანმრთელობას შორის.  

ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს აღნიშნული 

პროგრამისთვის აკრედიტაციის მინიჭებას და ეს 

გადაწყვეტილება იქნება ხედვა, რომ პროგრამა 

განვითარდეს, ჩატარდეს აკადემიური ექსპერიმენტი 

და წინ წამოიწიოს ჯანდაცვაში შემოქმედებითმა და 

ინოვაციურმა მიდგომებმა. ჩვენი სურვილია, რომ ეს 

განხორციელდეს და ჩვენ მონაწილეობა მივიღოთ 

და წვლილი შევიტანოთ მის წარმატებაში.  
 

PS:  

ნორმატიულ აქტებთან დაკავშირებით, 

საქართველოს შემთხვევაში, გამოკვლეული უნდა 

იყოს ადგილობრივი იურისტების მიერ, რათა 

მიღებული იქნას ყოვლისმომცველი, ობიექტური და 

გამართული იურიდიული დასკვნა. 
 

პროგრამა მედეა მდიდარია იდეებითა და 

შემოთავაზებით, გააჩნია უდიდესი პოტენციალი 

საქართველოსთვის და, ვიმედოვნებ, სხვა მრავალი 

ქვეყნისათვის. 


