
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

2019 წლის საშუალოვადიანი 
პრიორიტეტები



 2018 წელს სამინისტროს ბიუჯეტის საერთო ჯამი შეადგენდა - 15,765,819 ლარს

 2019 წელს ბიუჯეტის გაზრდა იგეგმება - 1 482 801 ლარით და იქნება 17,248,620 ლარს

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

 პროგრამის ბიუჯეტი - 700, 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 1 მაისის მდგომარეობით გაცემულია 389 ვაუჩერი; აღებულია ვალდებულება-
586 000 ლარზე.  

 2019 წელს დაგეგმილია ბიუჯეტის გაზრდა 900 000 ლარამდე.

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 1 მაისის მდგომარეობით პროგრამით ისარგებლა 715 პაციენტმა, აღებულია ვალდებულება -

448 000 ლარზე.

 2019 წელს, პროგრამა გრძელდება ცვლილებების გარეშე.

ინდივიდუალური 
სამედიცინო დახმარება

პროგრამის ბიუჯეტი 1,300,000 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 1 მაისის მდგომარეობით დაფინანსდა 1090

პაციენტი; აღებულია ვალდებულება - 380 000 ლარზე.

 2019 წელს პროგრამა გრძელდება ცვლილებების გარეშე.

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 გათვალისიწნებული ზღვრულითანხა 5 000ლარი.

2018 წელის 1 მაისამდე პროგრამით ისარგებლა 73 პაციენტმა, 

აღებულა ვალდებულება 290 000 ლარზე.

2019 წელს პროგრამა გრძელდება ცვლილებების გარეშე.

სახსრების 
ენდოპროთეზირება

პროგრამის ბიუჯეტი - 500,000 ლარი

www.adjara.gov.ge



2018 წელს ამოქმედდა ახალი პროგარმა: „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 1 მაისის მდგომარეობით დაფინანსებულია 1200 პაციენტი. აღებულია ვალდებულება - 882 000 

ლარზე.

2019 წლისათვის დაგეგმილია ბიუჯეტის გაზრდა 2,000,000 ლარამდე.

ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ 
პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო 

მომსახურება

პროგრამის ბიუჯეტი - 1,500,000 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 1 მაისის მდგომარეობით პროგრამით ისარგებლა 175 პაციენტმა, აღებულია ვალდებულება 93

000 ლარზე.

 2019 წლისათვის დაფინანსდება ასევე ძვირადღირებული (რომელთა ღირებულება

სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული ტარიფით აღემატება წლიურ ლიმიტს -15000

ლარს) ქირურუგიული ოპერაციული მკურნალობის თანაგადახდა სრულად სახელმწიფო

პროგრამით დამტკიცებული ტარიფის ფარგლებში.

 დაგეგმილია ბიუჯეტის გაზრდა 400 000 ლარამდე.

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 1 მაისის მდგომარეობით პროგრამით ისარგებლა 270 პაციენტმა, აღებულია

ვალდებულება - 250 000 ლარზე.

2019 წელს დაგეგმილია პროგრამის ბიუჯეტის გაიზარდა

600 000 ლარამდე.

მოზრდილი მოსახლეობის 
სამედიცინო რეაბილიტაცია

პროგრამის ბიუჯეტი - 450,000 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 1 მაისის მდგომარეობით დახმარება გაეწია 16 პაციენტს. თანხა 180,200 
ლარი.

 2019 წელს პროგრამა გრძელდება.

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.

2019 წელს პროგრამა გრძელდება უცვლელად.

სოფლის ექიმების დამატებითი 
შრომის ანაზრაურება

www.adjara.gov.ge

პროგრამის ბიუჯეტი - 429,600 ლარი



 პროგრამის მიზანი: ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ნოზოლოგიის მქონე

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

უზრუნველყოფა თავშესაფრით, მათი სამედიცინო და სოციალური

რეაბილიტაცია.

2018 წელი,

 50 ბენეფიციარი ბიუჯეტი 456,250 ლარი.

2019 წელი,

პროგრამა გრძელდება უცვლელად.

ფსიქიკური პრობლემების მქონე 
გერიატრიული პაციენტების 

თავშესაფრით უზრუნველყოფა

www.adjara.gov.ge



 პროგრამის მიზანი - სხვადასხვა პრობლემების მქონე დედათა და ბავშვთა

უსაფრთხოება, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება და სოციალური

ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

2018 წელი,

21 ბენეფიციარი, ბიუჯეტი 130 305 ლარი.

2019 წელი,

40 ბენეფიციარი, ბიუჯეტი 248,200 ლარი.

დედათა და ბავშვთა 
თავშესაფრით უზრუნველყოფა

www.adjara.gov.ge



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.

2018 წელი, 

30 ბენეფიციარი თანმხლებ პირთან ერთად, ბიუჯეტი 27 000 ლარი.

2019 წელი,

პროგრამა გრძელდება უცვლელად.

შშმ ბავშვთა სოციალური 
ადაპტაცია

www.adjara.gov.ge



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

2018 წელი, 

500 ბენეფიციარი ბიუჯეტი 815,500 ლარი.

2019 წელი,

600 ბენეფიციარი, ბიუჯეტი 978,600 ლარი.

ბავშვთა ფსიქოსომატური 
აბილიტაცია/რეაბილიტაცია

www.adjara.gov.ge



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

2018 წელი,

135 ბენეფიციარი ბიუჯეტი 233,280 ლარი.

2019 წელი,

180 ბენეფიციარი ბიუჯეტი 311,040 ლარი.

ბავშვთა ადრეული განვითარება

www.adjara.gov.ge



პროგრამის სამიზნე ჯგუფი:  2 -15 წლის ასაკის ჩათვლით ბავშვები

შესაბამისი დიაგნოზით.

2018 წელი,

50 ბენეფიციარი ბიუჯეტი 180,000 ლარი.

2019 წელი

30 ბენეფიციარი, ბიუჯეტი 108,000 ლარი.

აუტიზმის სპექტრის დარღვევების 
მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

www.adjara.gov.ge



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

2018 წელი,

674 ბენეფიციარი, ბიუჯეტი 120 000 ლარი

2019 წელი,

პროგრამა გრძელდება უცვლელად.

სქოლიოზით დაავადებულ 
ბავშვთა რეაბილიტაცია

www.adjara.gov.ge



2019 წელს იგეგმება ახალი პროგრამის ამოქმედება.

პროგრამის მოსარგებლეები: 1 წლამდე ასაკის შესაბამისი

დიაგნოზის მქონე ბავშვები.

150 ბენეფიციარი,  ბიუჯეტი 24,000 ლარი.

მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და 
თანადაყოლილი ამოვარდნილობის მქონე 

ბავშვთა რეაბილიტაცია

www.adjara.gov.ge



პროგრამის მიზანი:  ახალშობილი

ტყუპების ოჯახების სოციალური დახმარება.

2018 წელი, 

ბენეფიციარი 75 ოჯახი, ბიუჯეტი 150 000 

ლარი.

2019 წელი,

პროგრამა გრძელდება უცვლელად.

ახალშობილი ტყუპების 
ოჯახების დახმარება

თითოულტყუპზე გაიცემა 1000 ლარი

www.adjara.gov.ge



2018 წელი

 პროგრამა - „2008 წლის რუსული აგრესიის დროს დაღუპულ, დაზიანების

შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და 2012 წელს ავღანეთში

დაღუპულ მეომართა ოჯახების დახმარება“. 

აგვისტოს ომის წლისთავთან დაკავშირებით თითოეულ ოჯახზე გაიცემა - 3 000 

ლარი. სულ 23 ოჯახი, - 69,000 ლარი. 

 პროგრამა - „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, - 21,000 ლარი.

2019 წელს პროგრამები გრძელდება უცვლელად.

დაღუპული ჯარისკაცების 
ოჯახების დახმარება

www.adjara.gov.ge



2018 წელი,

 38 ბენეფიციარი,  ბიუჯეტი 38,000 ლარი.

2019 წელი, 52 ბენეფიციარი.

100 წელს გადაცილებულ 
მოქალაქეთა დახმარება

თითოეულ ბენეფიციარზე გაიცემა 1000 ლარი

პროგრამის ბიუჯეტი - 52,000 ლარი

www.adjara.gov.ge



2018 წელი, 

480 ბენეფიციარი, ბიუჯეტი 120,000 ლარი.

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

2019 წელი

450 ბენეფიციარი,

სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა 
სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა

პროგრამის ბიუჯეტი - 118 350 ლარი

www.adjara.gov.ge

გაიცემა სმენის ციფრული აპარატები



2018 წელი, 210 ბენეფიციარი

 10 ელექტრო სავარძელ-ეტლი;

 80 ადაპტირებული სავარძელ-ეტლი;

 120 მექანიკური სავარძელ-ეტლი.

ბიუჯეტი 115 800 ლარი.

2019 წელი, 210 ბენეფიციარი.

 10 ელექტრო სავარძელ-ეტლი;

 110 ადაპტირებული სავარძელ-ეტლი;

 90 სავარძელ-ეტლი.

შშმ პირთა და ხანდაზმულთა
გადაადგილების საშუალებებით 

უზრუნველყოფა

პროგრამის ბიუჯეტი
123 300 ლარი

www.adjara.gov.ge



2018 წელი,

38 ბენეფიციარი, ბიუჯეტი 94,000 ლარი,

 პროგრამით ფინანსდება:

 ფუნქციური საწოლი;

 ჟანგბადის კონცენტრატორი;

 ნახველის ამოსაღები აპარატი;

 ნაწოლების საწინააღმდეგო ლეიბი;

 ხმის წარმომქმნელი (ლარინგექტომიის შ/მდგომარეობა);

 კოხლეარული იმპლანტის პროცესორი.

2019 წელი,

97 ბენეფიციარი,  

შშმ და ხანდაზმულ პირთა სხვა დამხმარე 
საშუალებებით უზრუნველყოფა

www.adjara.gov.ge

პროგრამის ბიუჯეტი 146900 ლარი



2018 წელი, პროგრამის ბიუჯეტი - 3,000,000 ლარი, 115 ოჯახი.

პროგრამის მიზანი: ეკომიგრანტი ოჯახების უსაფრთხო საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.

2019 წელს, პროგრამის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით განხორციელდება შემდეგი
ცვლილებები:

 პროგრამის ფარგლებში შეძენილი უსაფრთხო საცხოვრისის გასხვისების შეზღუდვა
განსაზღვრული ვადით;

 საფრთხის შემცველი (დაზიანებული) საცხოვრებელი სახლის გამოყენების
(ექსპლუატაციის) შეზღუდვის მიზნით, მხარეებს შორის გაფორმებული
ხელშეკრულების დარეგისტრირება.   

სტიქიით დაზარალებულთა 
ოჯახების დახმარება  

www.adjara.gov.ge



მადლობა ყურადღებისთვის

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

www.adjara.gov.ge


