
 

 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტრო 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  

2013 წლის ჯანმრთელობის დაცვის, სამედიცინო-პროფილაქტიკური და სოციალური 

დაცვის პროგრამების შესრულების I კვარტლის ანგარიში 

 

 

 

 

 

ქ. ბათუმი 

10 აპრილი, 2013 წელი 



2012 წლის 27 დეკემბერს დამტკიცდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტი,  (აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ №24 

უ.ს.რ.ს.), რომლის საფუძველზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ 2012 წლის 31 დეკემბერს  №222  

განკარგულებით დამტკიცდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2012 წლის 

ჯანმრთელობის დაცვის, სამედიცინო-პროფილაქტიკური და სოციალური დაცვის პროგრამები, საერთო თანხით  -  5 818 700 ლარი, 

მათ შორის: 
 

ა) ამბულატორიული დახმარების პროგრამა (ბიუჯეტი -  990 000 ლარი): 

ა.ა) მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების კომპონენტი -  850 000 ლარი; 

ა.ბ) ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) კომპონენტი -  140 000 ლარი; 

ბ) სტაციონარული დახმარების პროგრამა (ბიუჯეტი -  3 635 000 ლარი): 

ბ.ა) რესურსტევადი,  მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი -  1 300 000 ლარი; 

ბ.ბ) დამატებითი სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი - 485 000 ლარი; 

ბ.გ) გეგმიური  ჰოსპიტალური მომსახურების კომპონენტი - 1 250 000 ლარი; 

ბ.დ) ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობის კომპონენტი - 600 000 ლარი; 

გ) სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამა (ბიუჯეტი -  772 300 ლარი): 

გ.ა.) სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი -  772 300 ლარი;  

დ) სოციალური დახმარების პროგრამა  (ბიუჯეტი - 421 400 ლარი): 

დ.ა)  100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი - 40 000 ლარი; 

დ.ბ)  სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფის კომპონენტი - 100 000 ლარი; 

დ.გ)  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით სავარძელ-ეტლით  

უზრუნველყოფის კომპონენტი - 30 000   ლარი; 

დ.დ)   მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტი - 131 400  ლარი; 

დ.ე)   მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში სამედიცინო პერსონალის მატერიალური წახალისების კომპონენტი - 120 000  ლარი; 



ყოველივე ზემოთაღნიშნულის გათვალისწინებით, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

2013  წლის მიზნობრივი პროგრამების ღირებულება განისაზღვრა   5 818 700   ლარის ოდენობით. 

 

ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის სამინისტროს 2013 წლის  მიზნობრივი  პროგრამები 
 

დასახელება 
programis 
Rirebuleba 

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები  5 397 300 

ამბულატორიული დახმარების პროგრამა 990 000 

მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარები კომპონენტი 850 000 

ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) კომპონენტი 140 000 

სტაციონარული დახმარების პროგრამა 3 635 000 

რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი 1 300 000 

ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობის კომპონენტი 600 000 

დამატებითი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი 485 000 

გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურების კომპონენტი 1 250 000 

სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამა  772 300 

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი 772 300 

Dსოციალური დახმარების პროგრამა  421 400 

100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი 40 000 

სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფის  კომპონენტი 100 000 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით 

სავარძელ-ეტლით უზრუნველყოფის კომპონენტი 
30 000 

მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტი 131 400 

მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში სამედიცინო პერსონალის მატერიალური წახალისების კომპონენტი 120 000 

sul jami 5 818 700 
 



2013 წლის I კვარტალში მიზნობრივი პროგრამების ფარგლებში დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა  1 484 564 ლარს, 

შესრულებულია 988 284. 43 ლარის სამუშაო, საკასო ხარჯმა შეადგინა 995 350. 41  ლარი, გადახრა შეადგენს   489 213.59  ლარს. (იხ. 

ცხრილი). 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
damtkicebuli  

gegma 
Sesruleba sakaso xarji 

gadaxra 
(gegma-

dafinanseba) 

Mმიზნობრივი პროგრამები 1 484 564 988 284.43 995 350.41   489 213.59   

ჯანმრთელობის დაცვისა და სამედიცინო -

პროფილაქტიკური პროგრამები 
1 358 084 963 904.43 970 970.41 387 113.59 

სოციალური დაცვის პროგრამები 126 480 24 380 24 380 102 100 
 

1. janmrTelobis dacvisa da samedicino profilaqtikuri programebi 

 

 

27,88 

17,00 

11,20 

19,94 

17,95 

9,24 

22,38 

 -       25,00     50,00     75,00     100,00    

მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების 

კომპონენტი 

 ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) კომპონენტი 

რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო 

მომსახურების კომპონენტი 

გეგმიური  ჰოსპიტალური მომსახურების კომპონენტი 

დამატებითი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი 

ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობის კომპონენტი 

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი 

jandacvis programebis Sesrulebis procentuli maCvenebeli I kvartlis gegmasTan mimarTebaSi 



1.1. ამბულატორიული დახმარების პროგრამა 

1.1.1 მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების  

კომპონენტი (850 000 ლარი). 

 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენს  850 000 ლარს.  

კომპონენტით გათვალისწინებულია მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვის სახელმწიფო და ადგილობრივი პროგრამების 

ზევით,  განსაკუთრებულ შემთხვევებში მათ შორის სტიქიის შედეგად კატასტროფებით გამოწვეული დაავადებების და 

დაზიანებების, მოსახლეობის აუცილებელი  სამედიცინო  დახმარებით უზრუნველყოფა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის შენარჩუნება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. ბავშვთა და მოზრდილთა ავადობის,   დაავადების 

ქრონიზაციისა და შესაძლებლობის შეზღუდვის   შემცირება.          

 

სულ გაცემული იყო  414   ვაუჩერი, მათ შორის: 

- ქიმიოთერაპიის კურსი ჩასატარებლად - 10; 

- სხივური თერაპიისათვის - 2; 

- სტაციონარული მკურნალობისათვის -  296 (მათ შორის ქირურგიული მკურნალობისათვის - 204); 

- გამოკვლევებისათვის -  106; 

- ენდოპროტეზირებისათვის  -  0; 

 

  დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია  203  პაციენტის მკურნალობის ხარჯები. 

 

დარჩენილი გაცემული  211  ვაუჩერიდან ნაწილი მობრუნდა და ნაწილი კი აგრძელებს მკურნალობას. 

 



 mosaxleobisaTvis gansakuTrebul SemTxvevebSi samedicino daxmarebis komponenti 

 

# dasaxeleba 
wliuri 
gegma 

I კვარტალი 
Sesrul
ebis % gegma Sesrul. dafinan 

raode
noba 

gadaxra 
geg-daf 

Sesru
lebis 

% 

1 შპს "ბათუმის სამშობიარო სახლი" 

850 000 240 000 

12 237 12 237  18 

3 023 98.0 27.7 

2 შპს "აჭარის ა. რ. ონკოლოგიის ცენტრი" 5 471 5 471  8 

3 შპს "საზღვაო ჰოსპიტალი" 5 526 5 526  2 

4 შპს"ჯანმრთელობის ცენტრი მედინა" 33 351 33 351  30 

5 
შ.პ.ს "ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური 

საავადმყოფო 
58 273 58 273  47 

6 
შ.პ.ს "ქ. ბათუმის დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის 

დაცვის ცენტრი" 
4 522 4 522  8 

7 შპს უჯრედული ტექნოლოგიებისა და თერაპიის ცენტრი 16 363 16 363  6 

8 შპს "სისხლძარღვთა და გულის დაავადებათა ცენტრი" 7 380 7 380  2 

9 შპს "საგიტარიუსი" 3 840 3 840  8 

10 შპს "მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი - 2010" 5 236 5 236  6 

11 შპს. "ტომოგრაფი" 3 565 3 565  18 

12 შპს წმ.მიქ.მთ.ანგ.სახ. მრავალპრ კლინ.საავადმ 2 247 2 247  1 

13 
შპს "აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი 

კარდიოლოგიის ცენტრი" 
3 486 3 486  2 

14 შ.პ.ს. "ახალი მზერა" 2 744 2 744  1 

15 შ.პ.ს. "ნიუ ჰოსპიტალსი" 15 978 15 978  5 

16 
სს "ალ. წულუკიძის სახ. უროლოგიის ეროვნული 

ცენტრი" 
5 750 5 750  5 

17 
შპს "კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტი" 
5 965 5 965  8 

18 შპს "უნიმედი აჭარა" 9 668 9 668  8 

19 შპს "SALVE" 1 176 1 176  1 

20 შპს "ალტერნატიული სამედიცინო სამსახური  ალსს" 2 450 2 450  1 

21 შ.პ.ს. რეპროდექც. მედიცინ და უშვილ. ცენტრი 1 172 1 172  1 

22 შპს "საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი" 5 207 5 207  2 

23 შპს "აკ.ვ. ბოჭორ.სახ. სეფ. საწ. ცენტრი" 1 472 1 472  1 



24 
ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის სამეცნ.კვლევ 

ინსტიტუტი 
 626  626  2 

25 
სს აკ. ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული 

სამედიცინო ცენტრი 
2 009 2 009  1 

26 შპს ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი 1 095 1 095  1 

27 შპს "ჰემა"  937  937  1 

28 შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახ. საუნ. კლინ" 5 656 5 656  2 

29 შპს "კარაპს მედლაინი" 3 954 3 954  2 

30 
შპს"აკ. ზ.ცხაკაიას სახ.დას. საქ. ინტერვენციული 

მედ.ერ.ცენტრი 
 810  810  1 

31 შპს. "სხივური დიაგნოსტიკის ცენტრი - დიღომი"  230  230  1 

32 შპს "თბილისის პირველი კლინიკური საავადმყოფო" 6 860 6 860  2 

 33 
შ.პ.ს "ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური 

საავადმყოფო -  2012 წლის დავალიანება 
 0 1 722  1 

sul 850,000 240,000 235,255 236,977 203 3,023 98 28 
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მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით: 

 

# 

ქალაქი, მუნიციპალიტეტი გაცემული ვაუჩერი (რაოდენობა) ჩატარებული მკურნალობა 

(რაოდენობა) 

1 ბათუმი 155 77 

2 ქობულეთი 83 43 

3 ხელვაჩაური 118 61 

4 ქედა 13 6 

5 შუახევი 22 6 

6 ხულო 23 10 

sul 414 203 

 

 

1.1.2 ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) კომპონენტი                                         

(140 000 ლარი) 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენს 140 000 ლარს.  

 

ბავშვთა ასაკში ნერვული სისტემის ისეთი დაავადებების შემთხვევებში, როგორიცაა ბავშვთა ცერებრული დამბლა, 

კუნთების პირველადი დაზიანებები, ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი და სისხლძარღვოვანი დაავადებების ნარჩენი 

მოვლენები, ძვალ-ახსროვანი სისტემის დაავადებები,    მხრისა და მხრის სარტყლის ნერვების დაზიანებები - პაციენტის მკურნალობა 



და რეაბილიტაცია მნიშვნელოვან ფინანსურ დანახარჯებთანაა დაკავშირებული. სახელმწიფო პროგრამის-ბავშვთა ფსიქოსომატური 

აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში’’ 

რეგისტრირებულ 70 000-მდე ქულის მქონე ბავშვთა სრულ დაფინანსებას, მაგრამ მძიმე სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის 

გამო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ნაწილს არ გააჩნია რეაბილიტაციისათვის საჭირო სახსრები და შესაბამისად, 

ეს მომსახურება მათთვის ხელმიუწვდომელი რჩება, ან იტარებენ რეაბილიტაციის არასრულ კურსს, რაც არაეფექტურია.  

 

პროგრამა მიზნად ისახავს სამიზნე ჯგუფის ბავშვთა ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

გაუმჯობესებას ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის მომსახურების მიწოდებით. 

 

მიმდინარე წლის I კვარტალში კომპონენტის ფარგლებში  68  რეაბილიტაციის კურსი დაუფინანსდა  68  ბავშვს. 

 

 

 

 

 

 

 ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) კომპონენტი 

 

# dasaxeleba 
wliuri 
gegma 

I kvartali 
Sesrul
ebis % gegma Sesrul. dafinan raodenoba 

gadaxra 
geg-daf 

Sesrule
bis % 

1 
შ.პ.ს "ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური 

საავადმყოფო" 

140 000 35 006 

21 000 21 000  60 

11 206 68.0 17.0 2 ასოციაცია "გენეზისი" 2 100 2 100  6 

3 შპს "სანნი"  700  700  2 

sul 140,000 35,006 23,800 23,800 68 11,206 68.0 17.0 

 



 

 

მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით: 

# 
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი გაცემული ვაუჩერი 

(რაოდენობა) 

 

პაციენტის რაოდენობა 

ჩატარებული მკურნალობა 

(რაოდენობა) 

1 ბათუმი 56 34 34 

2 ქობულეთი 16 12 12 

3 ხელვაჩაური 27 13 13 

4 ქედა 4 4 4 

5 შუახევი 5 2 2 

6 ხულო 4 3 3 

sul 112 68 68 
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1.2 სტაციონარული დახმარების პროგრამა 

1.2.1 რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო 

მომსახურების კომპონენტი (1 300 000 ლარი) 

 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენს  1 300 000 ლარს.  

კომპონენტი ხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით. 

 

კომპონენტის ფარგლებში დაგეგმილია გულის თანდაყოლილი და შეძენილი მანკებით, გულის იშემიური დაავადებებით და 

გულის სიმსივნეებით დაავადებული 18-დან 60 წლამდე ასაკის მოსახლეობისა და 60-დან 65 წლის ასაკამდე მამაკაცების  

კარდიოქირურგიული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება.  გულის დაავადებების მძიმე ფორმებით გამოწვეული ლეტალობისა და 

შესაძლებლობის შეზღუდვის შემცირება. 

   კომპონენტით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურება ვრცელდება საქართველოს მოქალაქეებზე, რომლებიც 2013 

წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. 

 

სულ გაცემულია  89  ვაუჩერი, მათ შორის  ესაჭიროება:  

- იშემიური დაავადებების, გულის სიმსივნეების ქირურგიული მკურნალობა (კოდი 650001) – 15  პაციენტს;  

- ერთი სარქველის /აღმავალი აორტის/აორტის რკალის პროთეზირება/ პლასტიკა (კოდი 650002)  -  4  პაციენტს;  

- ბიოლოგიური სარქველი (კოდი 650003)   -  0-ს;  

- ბენტალი (კოდი 650004)  -  1 -ს;  

- ორი სარქვლის/სარქველისა და აღმავალი აორტის პროთეზირება (კოდი  650005)   -  2  პაციენტს;  

- ანგიოპლასტიკა 1 სტენდით (კოდი 650006)    -  34-ს;  

- ანგიოპლასტიკა 2 ან მეტი სტენდით (კოდი 650007) ჩაუტარდა   -  32 -ს;  



- ოპერაცია სისხლის ხელოვნური მიმოქცევით (კოდი 660001)   -  1 -ს;  

- ოპერაცია სისხლის ხელოვნური მიმოქცევით (კოდი 660002)  -  0-ს;  

- ამპლაცერი/პეისმეიკერი  (კოდი 660004)  -  0-ს. 

- ვალკულოპლასტიკა /რაშკინდი  (კოდი 660005)  -  0-ს. 

   დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია  45  პაციენტის მკურნალობის ხარჯები. 

ხოლო  დარჩენილი  44  ვაუჩერიდან  ნაწილი  პაციენტების მიერ მობრუნდა და ნაწილი აგრძელებს მკურნალობას. 

 

 
 

        

 
  resurstevadi maRalteqnologiuri (gulis qirurgiis) samedicino momsaxurebis komponenti 

 

# dasaxeleba 
wliuri 
gegma 

I kvartali 
Sesrulebis 

% 
gegma Sesrul. dafinan raodenoba 

gadaxra 
geg-daf 

Sesrulebis 
% 

1 შპს "ღია გული" 

1,300,000 265,000 

43,360 43,360 6 

119,388 54.55 11.20 

2 შპს"ჯანმრთელობის ცენტრი მედინა" 28,710 28,710 21 

3 
შპს "აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის 

გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი" 
49,849 49,849 12 

4 
კავშირი "ჯო ენის სახელობის სამედიცინო 

ცენტრი" 
19,764 19,764 3 

5 
შპს "თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა 

კლინიკა" 
2,880 2,880 2 

6 
კავშირი "ჯო ენის სახელობის სამედიცინო 

ცენტრი"-    2012 
0 1,050 1 

sul 1,300,000 265,000 144,562 145,612 45 119,388 54.55 11.20 

 

 



 

 

 

მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით: 

# ქალაქი, მუნიციპალიტეტი გაცემული ვაუჩერი (რაოდენობა) ჩატარებული მკურნალობა (რაოდენობა) 

1 ბათუმი 37 13 

2 ქობულეთი 25 15 

3 ხელვაჩაური 20 12 

4 ქედა 4 2 

5 შუახევი 1 1 

6 ხულო 2 2 

sul 89 45 
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1.2.2  დამატებითი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი (485 000 ლარი) 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენს 485  000 ლარს.  

კომპონენტი ხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით. 
 

 კომპონენტი ითვალისწინებს ავტონომიურ რესპუბლიკაში რეგისტრირებული  6 - 18 წლის ასაკის ბავშვების და18-დან 60 

წლამდე ასაკის მოსახლეობის ზოგიერთი კატეგორიისათვის (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 

რეგისტრირებული ოჯახების წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა; შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები, დაღუპულთა ოჯახის 

წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები; ჩერნობილის ატომური 

ელექტროსადგურის ავარიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეები; პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად 

აღიარებული პირები; უსახლკაროთა თავშესაფრის კონტიგენტი; უსახლკაროები; მარტოხელა დედები) ურგენტული სამედიცინო 

დახმარების მიწოდებას, ასევე 18–დან  60 წლამდე  ასაკის მოსახლეობის და 60-დან 65 წლამდე ასაკის მამაკაცებისათვის 

ანტირაბიული მომსახურების მიწოდებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას სამედიცინო მომსახურების 

ხელმისაწვდომობისათვის. 
 

ურგენტული სამედიცინო დახმარებისათვის გაცემულია  162  ვაუჩერი, მათ შორის  37  ვაუჩერი_ 18 წლამდე ასაკის ბავშვზე. 

 დასრულებული და ანაზღაურებულია  144  (161  შემთხევა) პაციენტის მკურნალობის ხარჯები.  
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სულ  

(ლარი) 

              

1 ასთმა      285   

1.2 სტივენ-ჯონსის სინდრომი, ლაიელას სინდრომი     371   

3 დერმატო-ვენეროლოგია     186   
  ენდოკრინოლოგია     264   
E10 A008 ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი პაციენტი 1   238 



(ახლადგამოვლენილი) 

5.1 ა) ნეიროინფექცია     642   

5.2 ბ) სხვა ინფექციური დაავადებები     205   

6.1 ა) იუვენილური რევმატოიდული ართრიტი     344   

6.2 ბ) სხვა კარდიორევმატიული ავადმყოფობები     223   

7.1 თვალის და თვალბუდის მიდამოს იზოლირებული დამწვრობა II-III ხარისხის     416   

7.2 სხეულის სხვა მიდამოს დამწვრობა     1800   

8 კრიტიკული მდგომარეობები     1137   
G41 A063 ეპილეფსიური სტატუსი პაციენტი 1   1,137 
G92 A064 ტოქსიკური ენცეფალოპათია პაციენტი 1   1,114 
R56.8 A073 დაუდგენელი და სხვა კონვულსიები პაციენტი 1   1,018 

  ა) ენცეფალიტი, მიელიტი, ენცეფალომიელიტი, გიენ-ბარის სინდრომი     679   

9.2 ბ) განსაკუთრებული ეპილეფსიური სინდრომები     309   

9.3 გ) თავის ტვინის ანოქსიური დაზიანება     490   

9.4 დ) ნერვული სისტემის სხვა ავადმყოფობები     235   
G40.0 

A089 

ლოკალიზებული (კეროვანი)  (პარციალური) 

იდიოპათიური ეპილეფსია და ეპილეფსიური 

სინდრომები. პარციალური გულყრებით, ფოკალური 

დასაწყისი პაციენტი 1   212 
G40.3 

A090 
გენერალიზებული იდიოპათიური ეპილეფსია და 

ეპილეფსიური სინდრომები პაციენტი 1   212 
S06.0 A094 თავის ტვინის შერყევა პაციენტი 3   635 

10.2 ა) ნეიროქირურგია ინტენსიური თერაპიით     1506   

10.3 ბ) ნეიროქირურგია ინტენსიური თერაპიის გარეშე     612   

11.1 ა) საშარდე სისტემის ქრონიკული დაავადებები     320   

11.2 ბ) საშარდე სისტემის მწვავე დაავადებები     252   

12.1 IV სირთულის ოპერაციები     750   

12.2 ბ) II-'III სირთულის ოპერაციები     218   

13.1 ა) V სირთულის ოპერაციები     655   



13.2 II-III სირთულის ოპერაციები     316   

14.1 ა) მკურნალობა ინტენსიური თერაპიით     697   

14.2 ბ) მკურნალობა ინტენსიური თერაპიის გარეშე     190   
J06 

A196 
ზედა სასუნთქი გზების მრავლობითი და 

დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის მწვავე ინფექციები პაციენტი 4   684 
J18 A197 პნევმონია, გამომწვევის დაზუსტების გარეშე პაციენტი 2   342 

15 ტოქსიკოლოგია     114   

16.1 ა) ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიით     1076   
S42.2 A244 მხრის ძვლის ზედა ბოლოს მოტეხილობა პაციენტი 1   968 
S42.4 A246 მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა პაციენტი 1   895 

16.2 ბ) ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიის გარეშე     448   

17.1 ა)  IV-V სირთულის ოპერაციები     1052   

17.2 ბ) I-III სირთულის ოპერაციები     303   
N44 A282 სათესლე ჯირკვლის შემოგრეხა პაციენტი 1   273 
Q53 A286 ჩამოუსვლელი სათესლე ჯირკვალი პაციენტი 2   545 

17.3 გ) კონსერვატული მკურნალობა     806   

18.1 ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიით     1671   
K35 A322 მწვავე აპენდიციტი  პაციენტი 2   2,979 
K65 A336 პერიტონიტი პაციენტი 3   4,429 
K92.2 A340 გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი პაციენტი 1   1,504 
N83.2 A345 საკვერცხის სხვა და დაუზუსტებელი კისტები პაციენტი 1   1,504 

18.2 

ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიის გარეშე / კონსერვატული 

მკურნალობა     371   
K35.9 

A369 
მწვავე აპენდიციტი, დაუზუსტებელი (განგრენული, 

კატარული, ფლეგმონური) პაციენტი 10   3,172 

19.1 ა) ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიით     962   

19.2 ბ) III-IV სირთულის ოპერაციები     706   

19.3 გ) სხვა     258   
L04.0 A416 სახის, თავისა და კისრის მწვავე ლიმფადენიტი პაციენტი 1   232 



20 ჰემატოლოგია     234   

1.1 ასთმა      296   
J45 B001 ასთმა  პაციენტი 1   296 

1.2 

ალერგია ანაფილაქსიური მდგომარეობისა და ხორხის შეშუპების 

განვითარების ტენდენციით     77   

2.1 ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარებითა და ინტენსიური თერაპიით     3,202   

3 გასტროენტეროლოგია     198   

K72.0 
B024 

ღვიძლის მწვავე და ქვემწვავე უკმარისობა ( 

ღვიძლისმიერი ენცეფალოპათია) პაციენტი 2   273 

4 გინეკოლოგია         455   

O00 B025 საშვილოსნოს გარე ორსულობა პაციენტი 1   364 

5 ენდოკრინოლოგია     233   
E11.1 

B029 
ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, 

კეტოაციდოზით პაციენტი 1   186 

6.1 ა) ინფარქტი     554   

I21 B031  მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი პაციენტი 7   3,068 

6.2 ბ) სხვა კარდიოლოგიური პათოლოგიები     143   
I20.0 B032 არასტაბილური სტენოკარდია პაციენტი 8   915 
I50.1 B033 მარცხენა პარკუჭოვანი უკმარისობა, (მწვავე) პაციენტი 2   229 
I50.9 B034 გულის უკმარისობა, დაუზუსტებელი (მწვავე) პაციენტი 2   172 
I47 B035 პაროქსიზმული ტაქიკარდია პაციენტი 1   114 

7 კარდიოქირურგია     1609   

8.1 

ცნს-ის ანთებითი ავადმყოფობები/ეპიზოდური და პაროქსიზმული 

დარღვევები/პოლინეიროპათიები     396   
G46 

B041 
თავის ტვინის სისხლძარღვოვანი სინდრომები 

ცერებროვასკულური დაავადებების დროს პაციენტი 3   950 

8.2 

ეპილეფსია/ნერვ-კუნთოვანი ავადმყოფობები/ნერვული სისტემის სხვა 

დაზიანებები     116   

9.1 ოპერაციული მკურნალობა/ინტენსიური თერაპია     2196   
T09 

B056 
ხერხემლის და ტორსის სხვა ტრავმები, 

დაუზუსტებელ დონეზე პაციენტი 1   1,757 



9.2 სკალპის ღია ჭრილობა/'თავის ტვინის შერყევა     150   

S06.0 B062 თავის ტვინის შერყევაCommotio cerebri პაციენტი 1   60 

10 ნეფროლოგია     212   

11.1 IV სირთულის ოპერაციები     1128   

11.2 III სირთულის ოპერაციები     173   

11.3 უკანა ტამპონადა     110   

12 ოფთალმოლოგია     362   

13 პულმონოლოგია     366   

J12-J18 B083 პნევმონია (საშუალო და მძიმე მიმდინარეობის) პაციენტი 6   1,610 

J44.1 
B084 

ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება 

გამწვავებით, დაუზუსტებელი პაციენტი 1   366 

14.1 

შემაერთებელი ქსოვილის სისტემური დაზიანებები (IIხ -III ხ აქტივობა,  

შინაგანი ორგანოების გამოხატული დაზიანებით)     233   

14.2 ანთებითი პოლიათროპათიები და სპონდილოპათიები (აქტივობა II-III ხ.)     233   

14.3 

მწვავე რევმატიზმი და გულის ქრონიკული რევმატული ავადმყოფობები 

(აქტიური ფაზა(რევმატული ცხელება), კომისუროტ.და პროტეზირ. 

შემდგ.პერიოდი)     233   

15.1 ალკოჰოლის ტოქსიური ეფექტი     64   

15.2 

სამკურნალწამლო საშუალებებით, მედიკამენტებით და ბიოლოგიური 

ნივთიერებებით მოწამვლა     175   
T46 

B110 

მოწამვლა იმ ნივთიერებებით, რომლებიც 

პირველადად მოქმედებენ გულ-სისხლძარღვთა 

სისტემაზე პაციენტი 1   137 

16.1 ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარებით     1317   
N20 

B123 
თირკმლის და შარდსაწვეთის კენჭები 

(ობსტრუქციული უროპათია) პაციენტი 1   709 

16.2 ოპერაციები ადგილობრივი გაუტკივარებით     406   

16.3 ოპერაცია-ტროაკარული ეპიცისტოსტომია/კათეტერიზაცია     66   

17.1 IV სირთულის ოპერაციები     2463   
K56 

B148 
პარალიზური გაუვალობა და ნაწლავის 

ობსტრუქციათიაქარის გარეშე პაციენტი 2   2,183 



K26 
B152 

თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული (გართულებული 

დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით) პაციენტი 3   5,109 
S36.7 B154 მუცლის ღრუს ორგანოების მრავლობითი  ტრავმა პაციენტი 1   1,728 
K65.0 B158 მწვავე პერიტონიტი (გავრცელებული) პაციენტი 3   3,496 

17.2 III სირთულის ოპერაციები     1172   
K43.0 

B162 
მუცლის  წინა კედლის თიაქარი გაუვალობით 

განგრენის გარეშე პაციენტი 2   1,875 
K26.1 

B171 
თორმეტგოჯა ნაწლავის   წყლული  მწვავე 

პერფორაციით პაციენტი 2   1,873 
K65.0 B176 მწვავე პერიტონიტი (ადგილობრივი) პაციენტი 3   2,746 
K80.0 

B177 
ნაღვლის ბუშტის ქვები  მწვავე ქოლეცისტიტით 

(ჩირქოვანი, განგრენული) პაციენტი 4   3,732 
K81.0 B178 მწვავე ქოლეცისტიტი (ჩირქოვანი, განგრენული) პაციენტი 1   938 
K40.4 

B180 
ცალმხრივი  ან დაუზუსტებელი საზარდულის 

თიაქარი   განგრენით პაციენტი 1   938 
S27.0 B189 ტრავმული პნევმოთორაქსი პაციენტი 1   712 
S29 B195 გულმკერდის სხვა და დაუზუსტებელი დაზიანებანი პაციენტი 1   938 

K92.2 B198 გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი პაციენტი 2   1,414 

17.3 II სირთულის ოპერაციები და კონსერვატული მკურნალობა     595   
K35.9 

B199 
მწვავე აპენდიციტი, დაუზუსტებელი (კატარული, 

ფლეგმონური, განგრენული) პაციენტი 7   4,544 
K92.0 B200 ჰემატემეზისი (კონსერვატული მკურნალობა) პაციენტი 2   883 
K92.1 B201 მელენა (კონსერვატული მკურნალობა) პაციენტი 1   476 
K92.2 

B202 
გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი 

(კონსერვატული მკურნალობა) პაციენტი 3   1,190 
K85 B203 მწვავე პანკრეატიტი (კონსერვატული მკურნალობა) პაციენტი 1   476 

18.1 ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარებით     573   

18.2 ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარების გარეშე     190   

19.1 თერაპია     654   
D50,D51,D52,D53 B218 ანემიის სხვა სახეები პაციენტი 3   1,570 

19.2 ქირურგიული მკურნალობა - სპლენექტომია     1260   



20 კრიტიკული მედიცინა     1893.5   

E10.0 B239 ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი კომით პაციენტი 1   1,761 

E11.0 
B240 

ინსულინდამოუკიდებული შაქრიანი დიაბეტი 

კომით პაციენტი 1   1,761 

I61 B245 ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა პაციენტი 1   1,186 

R57.0 B246 კარდიოგენური შოკი პაციენტი 1   1,761 

J96.0 B249 სუნთქვის მწვავე უკმარისობა პაციენტი 3   4,354 

R57.8 B252 სხვა შოკი (ენდოტოქსიური შოკი) პაციენტი 1   1,894 

T79.4 B254 ტრავმული შოკი პაციენტი 1   476 

R57.1 B257 ჰიპოვოლემიური შოკი (ჰემორაგიული) პაციენტი 2   2,936 

  B258 სრული  კურსი  კურსი 12 36 372 

  B259 არასრული კურსი  კურსი 18 24 432 

სულ    161   87,047 
 

 შესრულება-დაფინანსება დაწესებულებების მიხედვით 

 
დამატებითი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი 

 

# dasaxeleba 
wliur
i gegma 

I kvartali Sesrul
ebis % gegma Sesrul. dafinan 

raodenob
a 

gadaxra 
geg-daf 

Sesrule
bis % 

1 შპს "უნიმედი აჭარა" 

485,000 155,000 

14,655 14,655 23 

67,953  56.16  17.95 

2 სს "საზღვაო ჰოსპიტალი" 938 938 1 

3 შპს"ჯანმრთელობის ცენტრი მედინა" 14,424 14,424 21 

5 
შპს "ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური 

საავადმყოფო" 
42,060 42,060 72 

6 
შ.პ.ს "ქ. ბათუმის დედათა და ბავშვთა 

ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი" 
12,984 12,984 25 

7 შპს "დიაგნოსტიკური სერვისი" 968 968 1 

 
8 

შ.პ.ს "ქ. ბათუმის დედათა და ბავშვთა 

ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი"- 2012 
0 1,018 1 

sul 485,000 155,000 86,029 87,047 144 67,953  55.50  17.74 



 

 

 

მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით: 

 

 

0 

100 000 

200 000 

300 000 

gegma Sesrul. dafinan 

155 000 

86 029 87 047 

# ქალაქი, მუნიციპალიტეტი გაცემული ვაუჩერი (რაოდენობა) ჩატარებული მკურნალობა (რაოდენობა) 

1 ბათუმი 45 42 

2 ქობულეთი 50 40 

3 ხელვაჩაური 44 42 

4 ქედა 9 7 

5 შუახევი 3 3 

6 ხულო 11 10 

sul 162 144 



 

1.2.3 გეგმიური  ჰოსპიტალური მომსახურების კომპონენტი (1 250 000 ლარი) 

 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენს  1 250 000 ლარს.  

 

კომპონენტი ხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით. 

 

კომპონენტით გათვალისწინებულია 18-დან 60  წლამდე ასაკის პროგრამის ბენეფიციარების და 60–დან 65 წლამდე  ასაკის 

მამაკაცების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება  გეგმიური ჰოსპიტალური სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური 

ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.  

გაცემულია 562 ვაუჩერი, საიდანაც უკვე დასრულებული მკურნალობა დაუფინანსდა 341 (345 შემთხვევა) პაციენტს. 

 

# saqmianobis aRwera 
erTeulis 
dasaxeleba 

raodenoba 
erTeulis 
saSualo   

fasi 
sul (lari) 

1 ანგიოლოგია (მოზრდ. სტაც.)         

L 83  
  ქვემო კიდურის ვარიკოზული დაავადება, კანქვეშა ვენების 

ვარიკოზული გაგანიერება  (ოპერაციული მკურნალობა) 
პაციენტი 3 805 1,840 

I82 
დიდი კანქვეშა ვენის აღმავალი თრომბოზი (ოპერაციული 

მკურნალობა) 
პაციენტი 1 490 245 

2  გინეკოლოგია (მოზრდ. სტაც.)         

  D 27   
საკვერცხის კეთილთვისებიანი სიმსივნეები. (კისტა, კისტის ფეხზე 

შემოგრეხა, აპოპლექსია, პოლიკისტოზი) ოპერაციული მკურნალობა 
პაციენტი 6 840 5,040 

  N 73   

  N   მცირე მენჯის ღრუს ორგანოების ანთებითი დაავადებები 

ენდომეტრიტი, პიოსალპინqსი, ტუბოოვარიულ წარმონაქმნი, 

(ოპერაციული მკურნალობა) 

პაციენტი 3 930 2,790 

  D 25   
საშვილოსნოს ფიბრომიომა, საშვილოსნოს სხვა კეთილთვისებიანი 

სიმსივნეები – ოპერაციული მკურნალობა 
პაციენტი 41 883 36,203 



3 ოფთალმოლოგია         

H 40  გლაუკომა (ანტიგლაუკომატოზური ოპერაცია) პაციენტი 1 249 249 

H 25 
H26   

მოხუცებულობის კატარაქტა –ოპერაციული მკურნალობა პაციენტი 1 326 326 

H04.4 
ჩირქოვანი დაკრიოცისტიტი                                               

(ზოგადი გაუტკივარებით) 
პაციენტი 3 811 2,433 

H 02.1 ექტროპიონის ქირურგიული მკურნალობა პაციენტი 1 280 225 

4 ოტორინოლარინგოლოგია          

HHH 66 
--- H 

HH 66.4  

შუა ყურის ჩირქოვანი დაუზუსტებელი ანთება,                          

ქრონიკული ეპიტიმპანურ-ანტრალური ჩირქოვანი შუა ოტიტი,სხვა 

ქრონიკული ჩირქოვანი შუა ოტიტი           

პაციენტი 3 1095 3,285 

J 32   
J 32.4 
-J 32.8  

ქრონიკული სინუსიტი                                                      

ქრონიკული პანსინუსიტი,პანსინუსიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის 

დაზუსტებული სხვა ქრონიკული სინუსიტები, 

პაციენტი 1 1165 1,165 

J 34.2 ცხვირის ძგიდის ხრტილოვან_ძვლოვანი ნაწილის გამრუდება პაციენტი 4 420 1,680 

J 35.0 Qქრონიკული დეკომპენსირებული ტონზილიტი პაციენტი 5 175 875 

5               პროქტოლოგია         

  
Pპარაპროქტიტი, სწორი ნაწლავის ფისტულა, ანალური ნაპრალი, 

დერმოიდული კისტა 
პაციენტი 6 725 4,327 

6 ნეიროქირურგია         

G 55  ხერხემლის არხის სტენოზი მალთაშუა დისკის თიაქარი -ოპერაცია პაციენტი 9 1190 10,710 

7 ორთოპედია -ტრავმატოლოგია         

T 14.2  
გრძელი ლულოვანი ძვლების ახალი და ძველი შეუხორცებელი 

მოტეხილობა (ოპერაცია ოსტეოსინთეზი) 
პაციენტი 2 1749 3,498 

  Nნებისმიერი ლოკალიზაციის მეტალოკონსტრუქციის ამოღება პაციენტი 3 851 2,128 

T 14,3 
რბილი ქსოვილების დაზიანება, იოგების და მყესების გაგლეჯით  

(ოპერაციული მკურნალობა) 
პაციენტი 1 840 840 

M 16 დისპლაზიური ქოქსართროზი(ენდოპროტეზირება) პაციენტი 6 3280 19,680 

8 უროლოგია         

N20 
თირკმლისა და შარდსაწვეთის კენჭები  (ოპერაციული მკურნალობა და 

ლითოტრიფსია) 
პაციენტი 3 578 1,734 

I 86,1  
პროსტატის ჰიპერპლაზია (ოპერაციული მკურნალობა.   

ტრანსურეთრალური ელექტრორეზექცია) 
პაციენტი 1 980 980 



J 86.1 ვარიკოცელე პაციენტი 1 470 470 

N 43      ჰიდროცელე პაციენტი 2 470 940 

N 21 შარდის ბუშტის კენჭი პაციენტი 1 560 560 

9 ქირურგია         

E 04.9  
კვანძოვანი ჩიყვი (არატოქსიური, რომელიც სხვაგვარად არ არის 

დაზუსტებული) 
პაციენტი 3 665 1,663 

E 05.2  

თირეოტოქსიკოზი მრავალკვანძოვანი ტოქსიური ჩიყვი, ტოქსიური 

კვანძოვანი ჩიყვი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული. 

Dდიფუზური ტოქსიური ჩიყვი 

პაციენტი 2 770 1,540 

K 80  
Qქრონიკული კალკულოზური ქოლეცისტიტი –ოპერაციული 

მკურნალობა მათ შორის ოპერაცია ლაპარასკოპით 
პაციენტი 6 840 5,040 

KK40.0  
41.0  

საზარდულის ცალმხრივი თიაქარი,ბარძაყის თიაქარი პაციენტი 12 595 7,035 

K 45.0  მუცლის კედლის გიგანტური თიაქარი (ოპერაცია ბადით) პაციენტი 3 910 2,730 

10 მეანობა     0   

  მშობიარობა   მშობიარე 126 500 63,000 

  საკეისრო კვეთა სამედიცინო ჩვენებით მშობიარე 71 800 56,800 

11 ონკოლოგია         

D 24 
სარძევე ჯირკვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნეები (კვანძოვანი    

მასთოპათია, ფიბროადენომა, კისტოზი) 
პაციენტი 3 560 1,600 

D23 

D20 
კანისა და რბილი ქსოვილების კეთილთვისებიანი სიმსივნეები პაციენტი 3 490 1,470 

12 ყბა-სახის ქირურგია          

სულ    345   249,243 
 

 

შენიშვნა: ზოგიერთ შემთხვევებში მკურნალობა ფინანსდება 2 ან მეტი კოდით, რაც იწვევს სხვაობას პაციენტებისა  და 

ნოზოლოგიებების რაოდენობებს შორის. 

 

 



შესრულება-დაფინანსება დაწესებულებების მიხედვით 

 
გეგმიური  ჰოსპიტალური მომსახურების კომპონენტი 

 

# დასახელება 
wliuri 
gegma 

I kvartali 
Sesru
lebis 

% gegma Sesrul. dafinan raodenoba 
gadaxr
a geg-
daf 

Sesru
lebis 

% 

1 შპს "ქ. ბათუმის სამშობიარო სახლი" 

1,250,000 320,000 

70,119 70,119 111 

70,757  77.89  19.94 

2 შპს "უნიმედი აჭარა" 21,446 21,446 39 

3 შპს "აჭარის ა. რ. ონკოლოგიის ცენტრი" 19,716 19,716 22 

4 სს საზღვაო ჰოსპიტალი 22,155 22,155 10 

5 შპს"ჯანმრთელობის ცენტრი მედინა" 27,297 27,297 33 

6 
შ.პ.ს "ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური 

საავადმყოფო" 
25,343 25,343 34 

7 
შ.პ.ს "ქ. ბათუმის დედათა და ბავშვთა 

ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი" 
35,928 35,928 55 

8 
სს აკ. ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული 

სამედიცინო ცენტრი 
1,190 1,190 1 

9 შპს "მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი" 10,921 10,921 14 

10 შპს "საგიტარიუსი" 4,117 4,117 8 

11 შპს "SALVE" 2,940 2,940 4 

12 
შპს"აკ. ზ.ცხაკაიას სახ.დას. საქ. ინტერვენციული 

მედ.ერ.ცენტრი 
800 800 1 

13 შპს "გიდმედი" 980 980 1 

14 
შპს "კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო 

კვლევითი ინსტიტუტი" 
883 883 1 

15 შპს "კარაპს მედლაინი" 1,766 1,766 2 

16 შპს "მედალფა" 1,000 1,000 2 

17 სს "ჩაჩავას კლინიკა" 883 883 1 

18 შპს "ამტელ ჰოსპიტალი პირველი კლინიკური" 665 665 1 

19 შპს "ყელ-ყურ-ცხვირ.სნეულ. ეროვნული ცენტრი" 1,095 1,095 1 

sul 1,250,000 320,000 249,243 249,243 341 70,757  77.89  19.94 

 



მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით: 

# ქალაქი, მუნიციპალიტეტი 
გაცემული ვაუჩერი 

(რაოდენობა) 

ჩატარებული მკურნალობა 

(რაოდენობა) 

1 ბათუმი 134 76 

2 ქობულეთი 161 98 

3 ხელვაჩაური 151 96 

4 ქედა 34 20 

5 შუახევი 35 20 

6 ხულო 47 31 

sul 562 341 
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1.2.4 ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობის კომპონენტი (600 000 ლარი) 

 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენს   600 000 ლარს.  

 

კომპონენტი ხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით. 

 

პროგრამა მიზნად ისახავს სახელმწიფო პროგრამის გარეთ დარჩენილი 18-დან 60 წლამდე ასაკის მოქალაქეებისა და 60დან 65 

წლამდე ასკის ონკოლოგიური მამაკაცი პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას სამედიცინო მომსახურებაზე 

ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. 

 

სულ გაცემულია  219  ვაუჩერი. მათ შორის  

- ქიმიოთერაპიის კურსის ჩასატარებლად - 128; 

-  სხივური თერაპისათვის - 17; 

-  ქირურგიული მკურნალობისათვის  - 30; 

-  კომპიუტერული ტომოგრაფიისათვის  -  24; 

-  ჰორმონოთერაპიისათვის _ 18; 

- დიაგნოსტიკა-გამოკვლევისათვის _ 2.    

  დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია  147  პაციენტის (154 შემთხვევა) მკურნალობის ხარჯები.  

 



 

 

 

# saqmianobis aRwera 
erTeulis 
dasaxeleba 

raodenoba 
erTeulis 

saSualo fasi  
sul  

 (lari) 

  ქირურგიული ოპერაციები         

1 ნეიროონკოლოგია pacienti   3000   

2 აბდომინური pacienti 4 1760 4,928.00 

3 პროქტოლოგია pacienti   1760   

4 უროლოგია pacienti 1 1760 1,019.60 

5 თორაკალური pacienti   1660   

6 თავკისერი pacienti   1530   

7 გინეკოლოგია pacienti 3 1530 2,628.77 

8 მამოლოგია pacienti 6 1130 4,355.81 

9 რბილი ქსოვილები pacienti 1 1130 645.56 

10 კრიოთერაპია და ამბულატორიული ოპერაციები pacienti   150   

  
ქიმიოთერაპია და/ან ჰორმონოთერაპია / სხივური 

თერაპია  
        

11 
ქიმიოთერაპია (მანიპულაცია + მედიკამენტები) ან  

ჰორმონთერაპია (ამბულატორია, სტაციონარი) 
pacienti 100 650 26,262.39 

12 სხივური თერაპია (გინეკოლოგია) pacienti 2 1410 1,974.00 

13 სხივური თერაპია (ამბულატორია, სტაციონარი) pacienti 9 965 6,079.50 

  
onkohematologia (ambulatoriuli, 

stacionaruli mkurnaloba) 
        

14 
ქიმიოთერაპია (მანიპულაცია + მედიკამენტები) ან  

ჰორმონთერაპია (ამბულატორია, სტაციონარი) 
pacienti 3 650 1,237.99 

15 სხივური თერაპია (ამბულატორია, სტაციონარი) pacienti 6 965 4,053.00 

  გამოკვლევები         

16 დიაგნოსტიკა pacienti 2 200 280.00 

17 კომპიუტერული ტომოგრაფია pacienti 17 200 2,002.00 

sul    154.0   55,467 



მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით: 

# ქალაქი, მუნიციპალიტეტი გაცემული ვაუჩერი (რაოდენობა) ჩატარებული მკურნალობა 

(რაოდენობა) 

1 ბათუმი 113 

 

79 

2 ქობულეთი 42 31 

3 ხელვაჩაური 53 29 

4 ქედა 7 4 

5 შუახევი 3 3 

6 ხულო 1 1 

sul 219 147 

 

                                       შესრულება-დაფინანსება დაწესებულებების მიხედვით 

 
ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობის კომპონენტი 

 

# დასახელება 
წლიური 

გეგმა 

I kvartali შესრუ

ლების 
% 

გეგმა შესრულება დაფინანსება 
რაოდენ

ობა 

გადახრა 

გეგ-დაფ 

შესრულე

ბის % 

1 შპს "აჭარის ა. რ. ონკოლოგიის ცენტრი" 

600,000 150,000 

38,403 38,403 119 

94,533 34.8 8.7 

2 სს "საზღვაო ჰოსპიტალი" 3,134 3,134 8 

3 შპს"ჯანმრთელობის ცენტრი მედინა" 2,586 2,586 5 

4 
შ.პ.ს "ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური 

საავადმყოფო" 
2,104 2,104 3 

5 შპს კიბოს კვლევის ცენტრი მ.აბელოფის ლაბ. 894 894 2 

6 
შპს "საქართველოს ონკოლოგიის 

ნაციონალური ცენტრი" 
1,232 1,232 1 

7 
შპს "საქართველოს ონკოლოგიის 

ნაციონალური ცენტრი" 
676 676 1 



8 
შპს უჯრედული ტექნოლოგიებისა და 

თერაპიის ცენტრი 
791 791 1 

9 შპს "ავერსის კლინიკა" 280 280 1 

10 
შპს "საქართველოს ონკოლოგიის 

ნაციონალური ცენტრი" 
280 280 1 

11 შპს "კონსტ.მადიჩის სახ. მამოლოგიის ცენტრი" 791 791 1 

12 შპს "ექიმ. დახელ.ურ.და გადაუდებ დახ.კლინ 1,020 1,020 1 

13 
შპს "საქართველოს ონკოლოგიის 

ნაციონალური ცენტრი"    2012 
0 3,276 3 

sul 600,000 150,000 52,190 55,467 147 94,533 35   
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1.3  სამედიცინო - პროფილაქტიკური პროგრამა 

1.3.1  სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი (772 300 ლარი) 

 

კომპონენტის ბიუჯეტი შეადგენს  772 300 ლარს. 

შრომითი ხელშეკრულებების საფუძველზე მოსახლეობისათვის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება ხორციელდება 225 

მედდის მიერ.  

კომპონენტი ამოქმედდა 2013 წლის იანვრიდან. 

კომპონენტი ითვალისწინებს: 

ა) თემის სამედიცინო პუნქტების პირველადი დახმარების მედიკამენტებით მომარაგებას;  

ბ) თემის სამედიცინო  პუნქტების სადიაგნოსტიკო საშუალებებით (გლუკომეტრის ტესტ-ჩხირებით) უზრუნველყოფას;  

გ) სამედიცინო პერსონალისათვის შრომის ანაზღაურების დაფარვას. 

სამინისტრომ თემის სამედიცინო პუნქტების პირველადი დახმარების მედიკამენტების მომარაგებაზე ხელშეკრულება 

გააფორმა (გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერში განარჯვებულ იურიდიულ პირთან) - შპს „ავერსი-გეოფარმთან“ და შპს 

„ვესტფარმთან“, ხოლო სადიაგნოსტიკო საშუალებების (გლუკომეტრის ტესტ-ჩხირების) მოწოდებაზე (გამარტივებულ ელექტრონულ 

ტენდერში განარჯვებულ იურიდიულ პირთან)  შპს „ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯიასთან“. 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 181 პუნქტში 227 მედდის მიერ ექიმამდელი სამედიცინო მომსახურების მიქოდებას სოფლად. 

თემის სამედიცინო პუნქტის 226 სამედიცინო პერსონალის მიერ გაწეული სამედიცინო დახმარების (ვიზიტების) რაოდენობამ, 

როგორც სამედიცინო პუნქტში ასევე ბინაზე, შეადგინა 40 708-ს. 

 

შრომის ანაზღაურებისათვის, მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებისათვის (გლუკომეტრის ტესტ ჩხირები)  

გეგმით გათვალისწინებული იყო 193 078 ლარი, აქედან ხელფასებისათვის გაიხარჯა 167 938 ლარი, სადიაგნოსტიკო 

საშუალებებიათვის  - 4877 ლარი, ხოლო აუთვისებელი დარჩა 20 253 ლარი, მათ შორის: 2312 ლარი ხელფასის, ხოლო 17941 

მედიკამენტების.  



 

soflis mosaxleobis eqimamdeli samedicino daxmarebis komponenti 

dasaxeleba 
wliuri 
gegma 

12 Tve 
Sesrulebis 

% gegma Sesrul. dafinan raodenoba 
gadaxra 
geg-daf 

Sesrulebis 
% 

თემის სამედიცინო პუნქტების 

ექიმამდელი სამედიცინო 

პერსონალი 

681,000 170,250 167,938 167,938 40,672 2,312 98.6 24.7 

შპს "ავერსი-გეოფარმი" 
71,440 15,691 0 0 0 15,691 0.0 0.0 

შპს "ვესტ-ფარმი" 
9,000 2,250 0 0 0 2,250 0.0   0.0 

შპს " ჰუმან დიაგნოსტიკ  ჯორჯია" 
10,860 4,887 4,887 4,887 181 0 100.0 45.0 

sul 772,300 193,078 172,825 172,825 40,853 20,253 199 70 
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2. სოციალური დაცვის პროგრამები 
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100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი 

დახმარების კომპონენტი 

სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით 

უზრუნველყოფის კომპონენტი 

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და ხანდაზმულ 

პირთა გადასაადგილებელი საშუალებების, სავარძელ-ეტლით 

უზრუნველყოფის კომპონენტი  

მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით 

უზრუნველყოფის კომპონენტი 

 მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში სამედიცინო პერსონალის 

მატერიალური წახალისების კომპონენტი  

socialuri programebisTvis Sesrulebis procentuli  maCvenebeli  wlis gegmasTan mimarTebaSi 



2. სოციალური დაცვის  პროგრამა 

2.1.1 ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი (40 000 ლარი). 

 

კომპონენტის ბიუჯეტი განისაზღვრა 40 000 ლარით. 

 

კომპონენტით გათვალისწინებულია აჭარაში მცხოვრები 100 წლის და მეტი ასაკის მოქალაქეების  ერთჯერადი ფულადი 

დახმარება. პროგრამა აქტუალური იყო იმითაც, რომ აღნიშნული კატეგორიის მოქალაქეთა უმრავლესობა განიცდის ეკონომიკურ 

სიდუხჭირეს, კომპონენტის განხორციელებით ნაწილობრივ გაუმჯობესდება მათი სოციალურ-ყოფითი მდგომარეობა. კომპონენტის 

ბიუჯეტი გათვლილი იყო 80 მოქალაქეზე (თითოეულზე 500 ლარი).  

საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალიდან, ქ. ბათუმის მერიიდან და მუნიციპალიტეტების 

გამგეობებიდან გამოთხოვილ იქნა 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეების სახელობითი სიები. 

 სიების დაზუსტების შემდეგ  აჭარაში  მცხოვრებ 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა რაოდენობამ შეადგინა 59 . 

მიმდინარე წლის I კვარტალში 46 ხანდაზმულს ერთჯერადი დახმარების სახით გადაეცათ 500-500 ლარი. 

 
100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი 

 

  

dasaxeleba 
wliuri 
gegma 

12 Tve 

Sesrulebi
s % gegma 

Sesruleb
a 

dafinanseb
a 

raodenob
a 

gadaxr
a geg-
daf 

Sesrulebi
s % 

1 saministro 40,000 31,000 23,000 23,000 46 8,000 74.2 57.5 

  
sul 40,000 31,000 23,000 23,000 46 8,000 74 58 

 

 



 

 

 

მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით: 

# saqmianobis aRwera erTeulis dasaxeleba raodenoba 
erTeulis 
saSualo   

fasi 
sul (lari) 

1.1 baTumi 
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5 500 2,500 

1.2 qobuleTi 11 500 5,500 

1.3 xelvaCauri 3 500 1,500 

1.4 qeda 7 500 3,500 

1.5 Suaxevi 8 500 4,000 

1.6 xulo 12 500 6,000 

sul  
 

  46   23,000 
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2.1.2. სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფის კომპონენტი (100 000 ლარი) 

 

 

კომპონენტის ბიუჯეტი განისაზღვრა 100 000 ლარით. 

 

ქვეპროგრამა ქვეყანაში მოქმედი ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის” 

შემავსებელი ნაწილია, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა  უზრუნველყოფა სმენის 

აპარატებით. ამ კატეგორიის მოქალაქეების  ინტეგრაციას და   საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით  დაგეგმილია 200 

ციფრული სმენის აპარატის შეძენა. 

ელექტრონულ ტენდერში გაიმარჯვა შპს „კინდ სმენამ“ (ხელშეკრ. №014/გეტ 26.03.2013 წ.).  სმენის აპარატების მოწოდება 

დაიწყება აპრილის თვიდან. 

 

2.1.3 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადასაადგილებელი საშუალებების, 

სავარძელ-ეტლით უზრუნველყოფის კომპონენტი (30 000 ლარი) 
 

კომპონენტის ბიუჯეტი განისაზღვრა 30 000 ლარით. 

 

ქვეპროგრამა ქვეყანაში მოქმედი ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2012 წლის სახელმწიფო პროგრამის” 

შემავსებელი ნაწილია, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა სავარძელ-

ეტლებით უზრუნველყოფა. გადაადგილების პრობლემის მქონე მოქალაქეების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით 

დაგეგმილია 100 სავარძელ-ეტლის შეძენა. 

 

კომპონენტი განხორციელდება აპრილის თვიდან, განმეორებითი ტენდერის ჩატარების შემდეგ. 

 



2.1.4  მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტი (120 000 ლარი) 

 

კომპონენტის ბიუჯეტი განისაზღვრა 120 000 ლარით. 

კომპონენტის ფარგლებში გათვალისწინებულია მიუსაფარი დედებისა და ბავშვების დროებითი 24-საათიანი თავშესაფრით 

და უსაფრთხო გარემოთი უზრუნველყოფა,  ბენეფიციარების სადღეღამისო მომსახურება სამჯერადი კვებით, რომელთაგან ერთ-

ერთი უნდა იყოს სამკომპონენტიანი სადილი, ბავშვის კვების პროდუქტებით მომარაგება, მათი  უზრუნველყოფა ტანისამოსითა და 

პირადი ჰიგიენის ნივთებით, ბენეფიციართა ფსიქოლოგიური დახმარება, პროფესიული და არაფორმალური განათლების 

ხელშეწყობა, დასაქმებაში დახმარება, სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა, სოციალური უნარ-ჩვევების სწავლება.   

აღნიშნულ მომსახურებას მიიღებს 20 ბენეფიციარი, რისთვისაც გათვალისწინებულია დღეში 18 ლარი.     

კომპონენტის განხორციელება დაიწყება მეორე კვარტლიდან, ბენეფიციარების შერჩევის შემდგომ. 

 

 

2.1.5  მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში სამედიცინო პერსონალის მატერიალური წახალისების 

კომპონენტი (131 400 ლარი) 

კომპონენტის ბიუჯეტი განისაზღვრა 131 400 ლარით. 

სამედიცინო კადრების მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში დამაგრებისა და მათი სოციალურ-ეკონომიური პირობების 

გაუმჯობესების, აგრეთვე მუნიციპალიტეტების მოსახლეობისათვის კვალიფიციური სამედიცინო მომსახურების მიწოდების მიზნით 

კომპონენტის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამედიცინო პერსონალის მატერიალური სტიმულირება მათთვის ძირითადი 

ხელფასის შემავსებელი  დანამატის დანიშვნით - ექიმ-სპეციალისტებისათვის 300 ლარი, ხოლო მედდებისათვის - 120 ლარი. ქედის 

მუნიციპალიტეტში -  7 ექიმ-სპეციალისტისა და 3 მედდის, შუახევის მუნიციპალიტეტში - 11 ექიმ-სპეციალისტისა და 4 მედდის,  

ხულოს მუნუციპალიტეტში  -  9 ექიმ-სპეციალისტისა და 5 მედდის ხელფასის დანამატის გაცემა.   გარდა ამისა, ვინაიდან ხულოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილვანაში წლების განმავლობაში აღინიშნება საექიმო კადრების დეფიციტი, მიზანშეწონილია 

მოსახლეობისათვის პირველადი საექიმო მომსახურების უწყვეტად  მიწოდების მიზნით კომპონენტის ფარგლებში განისაზღვროს 

ექიმის შრომის ანაზღაურება თვეში 460 ლარის ოდენობით.    



კომპონენტით ხორციელდება მხოლოდ სოფელ თხილვანას სოფლის ექიმის ხელფასის ანაზღაურება, ხოლო ექიმ-

სპეციალისტებთან და მედდებთან ხელშეკრულება გაფორმდება მუნიციპალიტეტის გამგეობებიდან მოწოდებული სიების 

დაზუსტების შემდეგ. 

სოფელ თხილვანას სოფლის ექიმის მიერ გაწეული სამედიცინო დახმარების (ვიზიტების) რაოდენობამ, როგორც 

სამედიცინო პუნქტში ასევე ბინაზე, შეადგინა 138. 

2013 წლის I კვარტლის მდგომარეობით კომპონენტის განხორციელდა მხოლოდ სოფელ თხილვანას სოფლის ექიმის 

ხელფასის დაფინანსება. 

გეგმით გათვალისწინებული იყო - 30 000 ლარი, ხოლო მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში  გაიხარჯა 1380 ლარი 
 

 მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში სამედიცინო პერსონალის მატერიალური წახალისების კომპონენტი 
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1 saministro 120,000 30,000 1,380 1,380 138 28,620 4.6 1.2 

  
sul 120,000 30,000 1,380 1,380 138 28,620 4.6 1.2 
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5. აჭარის  ავტონომიური რესპუბლიკის 2012  წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის  

5.1 სხვადასხვა სოციალური დახმარებები (51 321 ლარი) 

 

2013 წლის I კვარტალში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო  51 321   ლარი, საიდანაც:  

ა)  დედის დღესთან დაკავშირებით 2008 წლის აგვისტოს თვეში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ 

ტერიტორიაზე მცხოვრები რუსული აგრესიის შედეგად დაღუპული და 2012 წლის 21 თებერვალს ავღანეთში დაღუპული სამხედრო 

მოსამსახურეთა დედებსა (16) და მეუღლეებს (6) მატერიალური დახმარების სახით გადაეცათ 500-500 ლარი, რისთვისაც გაიხარჯა     

11 000 ლარი. 

ბ)  4 პაციენტის მკურნალობისათვის გათვალისწინებული იყო 40 321 ლარი, საიდანაც დაფინანსდა 3 პაციენტის მკურნალობა 

(33 621  ლარით), ხოლო ერთი პაციენტი აგრზელებს მკურნალობას (6700 ლარი). 


