
ფორმა # 3.1

060211

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 700 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

უშვილობის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2023 წელი

სულ ბიუჯეტი: 700 000

ქვეპროგრამის მიზანი:

დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების გზით უშვილო წყვილებისათვის სამედიცინო სერვისების (მათ შორის საშვილოსნოს შიდა 

ინსემინაცია და ინ ვიტრო განაყოფიერება საკუთარი ბიოლოგიური მასალით) დაფინანსება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

უნაყოფო ქორწინების პრობლემა დღემდე რჩება ერთ-ერთ ყველაზე სერიოზულ სამედიცინო-სოციალურ და დემოგრაფიულ

პრობლემად. უშვილობის მიზეზი მრავალია. უშვილობის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა ძვირადღირებულია, აღნიშნული სერვისის

ფასები უშვილო წყვილების ნაწილისათვის ხელმიუწვდომელია. ქვეპროგრამით განიხილება უშვილო წყვილებისთვის დამხმარე

რეპროდუქციული  სამედიცინო სერვისების დაფინანსება.  

ქვეპროგრამით გათვალიწინებული მომსახურება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის (შემდეგ-ვაუჩერი) საშუალებით. ვაუჩერის

ფორმას, გაცემისა და გამოყენების წესს, ქვეპროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებებს

განსაზღვრავს და ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ვაუჩერის გაცემის

პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ტერიტორიაზე  არანაკლებ 2 წლის ვადით.                                                                    

ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს წარმოადგენენ - 300 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი და შშმ სტატუსის მქონე

არანაკლებ ერთი წლის განმავლობაში კანონიერ ქორწინებაში მყოფი უნაყოფო წყვილები, რომელთაც შვილის ყოლის მიზნით

ესაჭიროებათ შესაბამისი რეპროდუქციული სამედიცინო დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში სამედიცინო მომსახურება დაფინანსდება

სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული წინასწარი ანგარიშ–ფაქტურის მიხედვით შემდეგი პროპორციების დაცვით:                                                                                                      

-100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებისათვის და 300 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე შეზღუდული შესაძლებლობის

სტატუსის მქონე პირებისათვის -100%ით, არაუმეტეს -10 000 ლარისა;

-100 000-იდან 200 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტებისათვის და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე

პირებისათვის -90%ით, არაუმეტეს 9 000 ლარისა. -

200 000-იდან 300 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტებისათვის  -80%ით, არაუმეტეს 8 000 ლარისა.                                                                                                                                                                

      სამედიცინო მომსახურების ღირებულების დარჩენილი ნაწილი დაიფარება პაციენტის მიერ.                                                            

ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევის მოსარგებლეები ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურეობით

ისარგებლებენ შესაბამისი ლიმიტის ამოწურვის შემდეგ. ქვეპროგრამის ფარგლებში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარების

მკურნალობა დაფინანსდება ქვეპრორამით განსაზღვრულ თანხამდე დარჩენილი ნაწილის 50%--ით, წლიური ლიმიტი შეადგენს

5000 ლარს, ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევით მოსარგებლეებს (იმ შემთხვევაში თუ სადაზღვეცვო პირობებით არ არის

გათვალისწინებული აღნიშნულ სამედიცინო სერვისი) ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისები დაუფინანსდებათ ზემოთ

აღნიშნული პროპორციების დაცვით.  



რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

70                    10 000  700 000                             

700 000                             

საქმიანობის აღწერა 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

მოქალაქეთა 

განცხადებების 

განხილვა

x x x

დაფინანსება x x x

 დაფინანსების  საფუძველს წარმოადგენს:

- განცხადება;

- ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის

იდენტიფიკაცია                                                                                  

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა (პაციენტის დიაგნოზი, ჩარევები და გამოკვლევები

მითითებული უნდა იყოს ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად);  

- სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული წინასწარი ანგარიშ-ფაქტურა

-უნაყოფო წყვილების ქორწინების დამდასტურებელი მოწმობა;

- ყველა სხვა დოკუმენტი ქვეპროგრამის განმახორიელებლის მოთხოვნის შესაბამისად.

ბენეფიციარების დასაფინანსებლად გამოყენებული იქნება რიგითობისა და მოცდის პრინციპი.                                                                                                                                                                                

 წლის განმავლობაში  უნაყოფო წყვილებს   დაუფინასდებათ უნაყოფობის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის ერთი 

ციკლი.

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

უშვილო წყვილებისათვის სამედიცინო სერვისების (მათ შორის საშვილოსნოს შიდა ინსემინაცია და ინ ვიტრო

განაყოფიერება) დაფინანსება. უშვილო ოჯახების რიცხვის შემცირება. საქართველოს მოსახლეობის დემოგრაფიული

მაჩვენებლის გაუმჯობესება.

       ქვეპროგრამის მოცულობით არ დაფინანსდება:  უშვილო წყვილისათვი დონორის სამედიცინო მომსახურებისა და 

ბიოლოგიური მასალის გამოყენების ხარჯები (დონორი კვერცხუჯრედი, დონორი სპერმა და დონორი ემბრიონი)  ასევე არ 

დაფინანსდება  უკვე ჩატარებული სამედიცინო მომსახურება. საზღვარგარეთ ჩატარებული სამედიცინო მომსახურება, 

სამედიცინო პროგრამებით გათვალისწინებული თანაგადახდა  მოსარგებლის მხრიდან და არ დაფინანსდება წყვილი, 

რომელთაგან ერთ ერთს მაინც  უფიქსირდება წლიური შემოსავალი 40 000 ლარი და მეტი.                                                                                                                                                

დასახელება
პროდუქტები

სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა


