
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

2018 წლის ორი კვარტლის ანგარიში



 2018 წლის ბიუჯეტი არის -16,828,505 ლარი

 ორი კვარტლის გეგმა შეადგენდა - 7,209,171 ლარს

 ორი კვარტლის შესრულებამ შეადგინა -7,105.097 ლარი

სამინისტროს ბიუჯეტი 
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2018 წელს ამოქმედდა ახალი პროგრამა - „გულის ქირურგიის დამატებითი სამედიცინო
მომსახურება“.

 პროგრამის ბიუჯეტი - 900 000 ლარი.

 პროგრამის მიზანი: მოსახლეობის დამატებით კარდიოქირურგიულ მომსახურეობაზე
ფინანსური ხელმისაწვდომობა და საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო
პროგრამით დაფინანსებული კარდიოქირურგიული ოპერაციების თანაგადახდა სრულად
სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული ტარიფის ფარგლებში (როგორც გეგმიურ, ასევე
ურგენტული მომსახურების დროს).

 2018 წლის 6 თვის მდგომარეობით გაცემულია 545 ვაუჩერი; გახარჯულია - 637 754 
ლარი.  

გულის ქირურგიის დამატებითი 
სამედიცინო მომახურება

www.adjara.gov.ge



2018 წელი,

 პროგრამის მიზანი: სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის
მკურნალობასთან დაკავშირებული იმ ფინანსური რისკებისაგან დაცვა, რომელიც ვერ იფარება მოქმედი
სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამებით.

 მოსარგებლეები: პაციენტები სტიქიური უბედურებებით, კატასტროფების შედეგად გამოწვეული
დაზიანებებით, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების
წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა; შშმ პირები; ომის
ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები და სხვა
სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა. ასევე პაციენტები, რომლებსაც ამ დროისთვის არა აქვთ მინიჭებული
200 000-მდე სარეიტინგო ქულა, მაგრამ მათი მატერიალური მდგომარეობა არ იძლევა საშუალებას
დააფინანსოს აუცილებელი სამედიცინო მომსახურება, რაც დასტურდება ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოებიდან წარმოდგენილი შუამდგომლობით.

 პროგრამით ასევე დაფინანსდება 10 პაციენტის ღვიძლის ტრანსპლანტაცია თითოეულზე 50,000 ლარის

ოდენობით. 

 2018 წელის 6 თვის მდგომარეობით პროგრამით ისარგებლა 1 055 პაციენტმა, გახარჯულია- 448 824 ლარი.

ინდივიდუალური 
სამედიცინო დახმარება

პროგრამის ბიუჯეტი 1,300000 ლარი

www.adjara.gov.ge



2018 წელი,

პროგრამის მიზანი: სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობისათვის
ძვირადღირებულ, მაღალტექნოლოგიურ დიაგნოსტიკურ კვლევებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა.

 2018 წელს გაიზარდა პროგრამის ბენეფიციართა კატეგორია: 200 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის
მქონე პაციენტებს დაემატა შშმ პირები, ომის ვეტერანები, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში
მონაწილეები და დაღუპულთა ოჯახის წევრები, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები, უსახლკაროთა
თავშესაფარის კონტინგენტი, უსახლკაროები, მარტოხელა მშობელი და მისი არასრულწლოვანი
შვილები.

 დაიწყო ახალი კვლევების დაფინანსება:

 ვირტუალური კოლონოსკოპია;

 საშარდე გზების კომპიუტერული ტომოგრაფია;

 კომპიუტერული ტომოგრაფიული კორონაროგრაფია;

 პოზიტრონ - ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფია.

 2018 წლის 6 თვის მდგომარეობით დაფინანსდა 1 543

პაციენტი; გახარჯულია - 400 913 ლარი.

მაღალტექნოლოგიური 
დიაგნოსტიკური კვლევა

პროგრამის ბიუჯეტი - 800,000 ლარი

www.adjara.gov.ge



2018 წელი,

მიზანი: რეგიონის მოსახლეობისათვის სახსრების ენდოპროთეზირების ჩატარებაზე ფინანსური

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

მოსარგებლეები: მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების

მონაცემთა ერთიან ბაზაში 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით; შშმ პირები; ომის ვეტერანები,

ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში მონაწილეები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები(დედა, მამა,

მეუღლე); მრავალშვილიანი(18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი)ოჯახის წევრები; უსახლკაროთა

თავშესაფარის კონტინგენტიდა სხვა მოქალაქეები.

 პროგრამით გათვალისიწნებულიზღვრულითანხა 5 000ლარი.

 2018 წელის 6 თვის მონაცემებით პროგრამით ისარგებლა 98 პაციენტმა, 

გახარჯულია 255 893 ლარი.

სახსრების 
ენდოპროთეზირება

პროგრამის ბიუჯეტი - 500,000 ლარი

www.adjara.gov.ge



2018 წელს ამოქმედდა ახალი პროგრამა: „ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა დამატებითი

სამედიცინო მომსახურება“.

 პროგრამით ფინანსდება ისეთი სამედიცინო მომსახურება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით.

 ასევე, ტარგენტული, იმუნოთერაპიული და ბისფოსფონატების ჯგუფის მედიკამენტები და პირველად

პაციენტებს მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში დაუფინანსდებათ პეტრუზუმაბის ან

ლაპატინიბის მკურნალობის კურსის ღირებულება ჰერცეპტინთან ერთა სრულად.

 იფარება გეგმიური სტაციონარული მომსახურების, ქიმიო და სხივური თერაპიის სამედიცინო

მომსახურების თანაგადახდა ავთვისებიანი სიმსივნის დიგნოზის მქონე ყველა პაციენტისათვის.

 2018 წლის 6 თვის მდგომარეობით დაფინანსებულია 1 837 პაციენტი. გახარჯულია - 819 964 ლარი.

ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ 
პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო 

მომსახურება

პროგრამის ბიუჯეტი - 2,000,000 ლარი

www.adjara.gov.ge



2018 წელი,

პროგრამის მიზანი: ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლებისათვის საყოველთაო ჯანმრთელობის

დაცვის სახელმწიფო პროგრამის გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების, თანაგადახდის

სრულად დაფინანსება სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული ტარიფის ფარგლებში.

მოსარგებლეები: შშმ პირები; 18 წალმედე ასაკის ბავშვები და ასკით პენსიონერები, რომლებიც

რეგისტრირებულნი არიან ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში” 200 000 -ის

ჩათვლით სარეიტინგო ქულით. 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეები;

უსახლკაროთა თავშესაფრის კონტიგენტი.

 2018 წელს 6 თვის მდგომარეობით პროგრამით ისარგებლა 259 პაციენტმა, გახარჯულია - 135 982

ლარი.

ზოგიერთი სოციალური 
კატეგორიის მოსახლეობის 

თანადაფინანსება

პროგრამის ბიუჯეტი - 250,000 ლარი

www.adjara.gov.ge



2018 წელი,

პროგრამის მიზანი: პაციენტის ნებისმიერი ორგანული სისტემის დაავადებით ან დაზიანებით
განპირობებული უუნარობის მკურნალობა (ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის
გზით), ორგანიზმის ფუნქციური მდგომარეობის აღდგენა/გაუმჯობესება. პაციენტებისათვის
ფუნქციონალური დამოუკიდებლობის მოპოვება.

მოსარგებლეები: სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში
რეგისტრირებული ოჯახების წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 200 000-ის ჩათვლით
სარეიტინგო ქულა; შშმ პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში
მონაწილეები.

 2018 წელს 6 თვის მდგომარეობით პროგრამით ისარგებლა 364 პაციენტმა, გახარჯულია

- 268  340 ლარი.

მოზრდილი მოსახლეობის 
სამედიცინო რეაბილიტაცია

პროგრამის ბიუჯეტი - 600,000 ლარი

www.adjara.gov.ge



2018 წელს ამოქმედდა ახალი პროგრამა

 პროგრამის მიზანი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობის დაცვა
საზღვარგარეთ მკურნალობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისაგან.

 მოსარგებლეები: სხვადასხვა დაავადებების მქონე პირები, რომელთა აუცილებელი
სამედიცინო მომსახურება ვერ ხერხდება საქართველოს სამკურნალო დაწესებულებებში
(სპეციალისტი/ექსპერტის დასკვნის შესაბამისად) და რომლებიც ნაწილობრივ
დაფინანსებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს პროგრამით "მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება
პრიორიტეტულ სფეროებში“.

 ბენეფიციარებს პროგრამის ფარგლებში დაუფინანსდებათ საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამით "მოსახლეობის
სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში" დაფინანსებული
თანაგადახდა (წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურდან დარჩენილი თანხა) 70 %-ით,
მაგრამ არაუმეტეს 15 000 ლარისა (ეროვნულ ვალუტაში დახმარების დღისათვის
არსებული გაცვლითი კურსის მიხედვით).

 2018 წლის 6  თვის მდგომარეობით დახმარება გაეწია 20 პაციენტს. თანხა 229 419 
ლარი.

მოსახლეობის საზღვარგარეთ 
მკურნალობის თანადაფინანსება

პროგრამის ბიუჯეტი - 500,000 ლარი
www.adjara.gov.ge



2018 წელი,

 პროგრამის მიზანი: სამედიცინო პერსონალის (სოფლის ექიმი, სოფლის
ექთანი) სოფლებში დამაგრება და სოციალურ-ეკონომიური პირობების
გაუმჯობესება მათთვის ხელფასზე დანამატის დანიშვნით.

 დაფინანსების ფორმა: მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა,
შუახევი, ხულო) 43 სოფლის ექიმისათვის ხელფასზე დანამატი - 300
ლარი, 46 სოფლის ექთნისათვის ხელფასზე დანამატი 150 ლარი;
ხელვაჩაურის და ქობულეთის 64 სოფლის ექიმისათვის - 150 ლარი,
სოფლის ექთანისათვის - 100 ლარი.

 2018 წლის 6 თვის მდგომარეობით ხელფასზე დანამატი გაიცა - 212
571 ლარი.

სოფლის ექიმების დამატებითი 
შრომის ანაზრაურება

www.adjara.gov.ge

პროგრამის ბიუჯეტი - 429,600 ლარი



2018 წელი,

 ბიუჯეტი 200 000 ლარი.

პროგრამის მიზანი: სოფლის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების მობილურობის
გაზრდის მიზნით მაღალი გამავლობის ავტომანქანების შეძენა.

 პროგრამის ფარგლებში შეძენილ იქნა 8 ავტომანქანა.

სოფლად პირველადი ჯანდაცვის 
ხელშეწყობა

www.adjara.gov.ge



2018 წელი,

 პროგრამის მიზანი: ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ნოზოლოგიის მქონე

ხანდაზმული (ქალები - 60 წლიდან, მამაკაცები - 65 წლიდან) პირების

უზრუნველყოფა თავშესაფრით, მათი სამედიცინო და სოციალური

რეაბილიტაცია.

 2018 წლის 6 თვის მდგომარეობით ბენეფიციართა რაოდენობა 80,

თანხა - 222 225 ლარი.

ფსიქიკური პრობლემების მქონე 
გერიატრიული პაციენტების 

თავშესაფრით უზრუნველყოფა

www.adjara.gov.ge

პროგრამის ბიუჯეტი - 456,250 ლარიპროგრამის ბიუჯეტი - 456,250 ლარი



2018 წელი,

 პროგრამის მიზანი - მარტოხელა დედათა და ბავშვთა უსაფრთხოება, საცხოვრებელი

პირობების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

 2018 წლის 6 თვის მდგომარეობით ბენეფიციართა რაოდენობა 25,

თანხა - 63 733 ლარი.

მარტოხელა დედათა და ბავშვთა 
თავშესაფრით უზრუნველყოფა

www.adjara.gov.ge

პროგრამის ბიუჯეტი - 148 495 ლარი



2018 წელი,

პროგრამა ითვალისწინებს: შშ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვების
საჭიროებების კვლევას, რეაბილიტაციის და სამედიცინო მომსახურების ორგანიზებას
სადღეღამისო ცენტრში, სადაც 15 დღიანი კურსის განმავლობაში განხორციელდება
შეზღუდული შშმ ბავშვთა სამედიცინო მეთვალყურეობა, მათ საჭიროებებზე
მორგებული სწავლება, ფიზიკური რეაბილიტაცია, ფსიქოლოგიური დახმარება,
სადღეღამისო მომსახურება კვებით, სოციალური უნარ-ჩვევების სწავლება,
საგანმანათლებლო და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მიღება შესაძლებელია არაუმეტეს 2-ჯერ

წელიწადში.

 2018 წელი 6 თვის მდგომარეობით ბენეფიციართა რაოდენობა 26,

თანხა - 11 700 ლარი.

შშმ ბავშვთა სოციალური 
ადაპტაცია

www.adjara.gov.ge

პროგრამის ბიუჯეტი - 27,000 ლარი



2018 წელი, 

 პროგრამის სამიზნე ჯგუფი : ბავშვთა ცერებრული დამბლით, ცენტრალური
და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა სისტემის დაავადებების
მქონე ბავშვები.

წელიწადში ერთ ბენეფიციარს დაუფინანსდება არაუმეტეს 7  კურსისა ქვეპროგრამაში ჩართვის

პერიოდის გათვალისწინებით. 

 2018 წლის 6 თვის მდგომარეობით ბენეფიციართა რაოდენობა

675 ვაუჩერი, თანხა - 371 000 ლარი.

ბავშვთა ფსიქოსომატური 
აბილიტაცია/რეაბილიტაცია

www.adjara.gov.ge

პროგრამის ბიუჯეტი -

815,500 ლარი



2018 წელი,

პროგრამა ითვალისწინებს: გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე 7
წლამდე ასაკის ბავშვების ადრეული განვითარების დარღვევების
იდენტიფიცირებას, ბავშვის სოციალური, მოტორული, შემეცნებითი,
კომუნიკაციური და თვითმოვლითი უნარების განვითარებას.

სარეაბილიტაციო ერთი კურსი განისაზღვრება არანაკლებ 8 ვიზიტით, ვაუჩერი გაიცემა

ქვეპროგრამაში ჩართვიდან ყველა მომდევნო თვეზე.

 2018 წლის 6 თვის მდგომარეობით ბენეფიციართა რაოდენობა

235, თანხა - 129 294 ლარი.

ბავშვთა ადრეული განვითარება

www.adjara.gov.ge

პროგრამის ბიუჯეტი -

335 180 ლარი



2018 წელი,

 პროგრამის სამიზნე ჯგუფი:  2 -15 წლის ასაკის ჩათვლით ბავშვები

შესაბამისი დიაგნოზით.

1 კურსი განისაზღვრება 15 სეანსით, ვაუჩერი გაიცემა ქვეპროგრამაში ჩართვიდან ყველა მომდევნო

თვეზე.

 2018 წლის 6 თვის მდგომარეობით ბენეფიციართა რაოდენობა

26 ვაუჩერი, თანხა - 22 820 ლარი.

აუტიზმის სპექტრის დარღვევების 
მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

www.adjara.gov.ge

პროგრამის ბიუჯეტი -

78 100 ლარი



2018 წელი,

 პროგრამის მოსარგებლეები: 18 წლამდე ასაკის შესაბამისი დიაგნოზის
მქონე ბავშვები და მოზარდები.

 სამიზნე ჯგუფისათვის გაწეული მომსახურება მოიცავს მასაჟსა და სამკურნალო

ფიზკულტურას. ასევე, ექიმ-სოპეციალისტის კონსულტაციას.

სქოლიოზით დაავადებულ 
ბავშვთა რეაბილიტაცია

www.adjara.gov.ge

პროგრამის ბიუჯეტი - 120,000 ლარი



 2018 წლის 6 თვის მდგომარეობით ბენეფიციართა

რაოდენობა 245, თანხა - 43 610 ლარი.



2018 წელი, 

 პროგრამის მიზანი:  ახალშობილი

ტყუპების ოჯახების სოციალური დახმარება.

ახალშობილი ტყუპების 
ოჯახების დახმარება

თითოულტყუპზე გაიცემა 1000 ლარი

www.adjara.gov.ge

პროგრამის ბიუჯეტი - 150,000 ლარი

2018 წლის 6 თვის მდგომარეობით

65 ტყუპზე (32 ოჯახი) გაიცა თანხა - 65,000

ლარი.



2018 წელი

 ქვეპროგრამა - „2008 წლის რუსული აგრესიის შედეგად და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულ

მეომართა ოჯახების დახმარება“.

დედის დღესთან დაკავშირებით დაღუპული ჯარისკაცების დედებსა და მეუღლეებზე გაიცმა

1000-1000 ლარი. სულ 21 დედა/მეუღლე.

 2018 წლის 6 თვის მდგომარეობით პროგრამით იასრგებლა 21 -მა ბენეფიციარმა, თანხა -

21,000 ლარი.

დაღუპული ჯარისკაცების 
ოჯახების დახმარება

www.adjara.gov.ge

პროგრამის ბიუჯეტი - 21,00 ლარი



2018 წელი,

 ბიუჯეტი 38,000 ლარი.

 2018 წლის 6 თვის მდგომარეობით გაიცა

დაფინანსდა 31 ბენეფიციარი - 31,000 ლარი.

100 წელს გადაცილებულ 
მოქალაქეთა დახმარება

თითოეულ ბენეფიციარზე გაიცემა 1000 ლარი

www.adjara.gov.ge



2018 წელი, 

 ბიუჯეტი 120,000 ლარი.

 პროგრამის მოსარგებლეები: III-IV ხარისხის სმენაჩლუნგობის მქონე
მოქალაქეები და ნებისმიერი ხარისხის 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.

 2018 წელი 6 თვის მდგომარეობით გაიცა 199 ვაუჩერი, თანხა - 50 500

ლარი.

სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა 
სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა

www.adjara.gov.ge

გაიცემა სმენის ციფრული აპარატები



2018 წელი, 210 ბენეფიციარი

 10 ელექტრო სავარძელ-ეტლი;

 80 ადაპტირებული სავარძელ-ეტლი;

 120 მექანიკური სავარძელ-ეტლი.

 2018 წელი 6 თვის მდგომარეობით

ბენეფიციართა რაოდენობა 136 ვაუჩერი,

თანხა - 83 830 ლარი.

 ბიუჯეტი 119 800 ლარი.

შშმ პირთა და ხანდაზმულთა
გადაადგილების საშუალებებით 

უზრუნველყოფა

www.adjara.gov.ge



2018 წელი,

 პროგრამით ფინანსდება:

 ფუნქციური საწოლი;

 ჟანგბადის კონცენტრატორი;

 ნახველის ამოსაღები აპარატი;

 ნაწოლების საწინააღმდეგო ლეიბი;

 ხმის წარმომქმნელი (ლარინგექტომიის შ/მდგომარეობა);

 კოხლეარული იმპლანტის პროცესორი.

შშმ და ხანდაზმულ პირთა სხვა დამხმარე 
საშუალებებით უზრუნველყოფა

www.adjara.gov.ge

 2018 წელი 6 თვის მდგომარეობით გაიცა 42 ვაუჩერი, თანხა - 40 840 ლარი.

ბიუჯეტი 121 900 ლარი.



2018 წელი, 

პროგრამის ბიუჯეტი - 3,000,000 ლარი, 118 ოჯახი.

პროგრამის მიზანი: ეკომიგრანტი ოჯახების უსაფრთხო საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.

 2018 წლის 6 თვის მდგომარეობით თანადაფინასებით საცხოვრებელი შეიძინა

57-მა ოჯახმა, თანხა - 1 446 816 ლარი.

სტიქიით დაზარალებულთა 
ოჯახების დახმარება  
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